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CARTA CONVITE Nº 04, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 

 
 
A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por 

intermédio da Comissão de Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 62, de 12 
de setembro de 2017, realizará licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo "MENOR 
PREÇO GLOBAL" objetivando a contratação de empresa para fornecimento de Água 
Mineral, obtida de fontes naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea 
caracterizada pelo conteúdo definido e constante de sais minerais (composto iônica) e pela 
presença de oligoelementos e outros constituintes, em garrafões de 20 Litros e garrafas de 
510 ml para consumo da Câmara Municipal de Matão – SP, durante o período contratual, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

.  
O recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação, ocorrerão dia 

31/10/2017, às 09h e às 09h15 min. respectivamente, no Plenário da Câmara Municipal, 
localizado na Avenida Padre Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, 
Estado de São Paulo. 

 
A presente licitação, cujo tipo é o MENOR PREÇO GLOBAL, será integralmente 

conduzida pela Comissão Permanente de Licitações, pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto nº 6.204/07 e Decreto Municipal nº 4.274/05, Decreto 
Municipal 4.780/2014, Decreto Federal n.º 7.892/2013, Lei Municipal n.º 4.953, de 22 de 
dezembro de 2015. 

I – DO OBJETO 
 
Contratação de empresa para fornecimento de Água Mineral, obtida de fontes 

naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea caracterizada pelo conteúdo 
definido e constante de sais minerais (composto iônica) e pela presença de oligoelementos e 
outros constituintes, em garrafões de 20 Litros e garrafas de 510 ml, para consumo da 
Câmara Municipal de Matão – SP, durante o período contratual, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 
 

II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL. 
 
O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado na Avenida Padre 

Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o 
expediente normal do órgão licitante, das 08h às 17h, até a data aprazada para recebimento 
dos documentos e dos envelopes “Proposta” e “Habilitação”. 

 
O aviso do Edital será publicado Jornal Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio' e no 

endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. 
 
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
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SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que 
atenderem a todas as exigências, legalmente constituídas e que satisfaçam as exigências 
fixadas neste Edital e apresente os documentos nele exigidos, inclusive quanto à 
documentação, Edital e seus anexos; 

 
A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos 

deste Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis; 
 
As empresas que desejarem participar do Certame deverão entregar à Comissão de 

Permanente de Licitações 02 (dois) envelopes opacos e fechados indicando, 
respectivamente: Envelope 01- Proposta e, Envelope 02- Habilitação. 

 
Não serão recebidos envelopes após as 09 h do dia 31/10/2017, sob qualquer 

argumento. 
 
Não poderão participar as interessadas que: 
 
1. Encontrarem-se sob o regime falimentar; 
2. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
3. Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Matão; 

4. Aquelas das quais participe servidor público municipal de Matão; 
5.    Consórcios de empresas; 
6.    Cooperativas. 
 
IV – CREDENCIAMENTO 
 
O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes 

PROPOSTA e HABILITAÇÃO. Os documentos solicitados abaixo deverão estar FORA dos 
envelopes. 

 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta 
Comercial, ou tratando-se de sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

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

instrumento particular do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, além dos documentos exigidos no item acima, (modelo 
Anexo III) – RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO; 
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c) Tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que está 
enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, para usufruir do tratamento favorecido, preconizado nos arts. 42 
a 49 da referida Lei; (conforme modelo Anexo V); 

 
d) Apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 

inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital; 

 
Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitem 

descrita acima, terão poderes para usar a palavra na sessão, manifestar após a declaração 
do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do 
pregoeiro, assinar documentos e ata, onde estará registrada todos os atos relevantes da 
sessão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome da Proponente; 

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

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, os valores apresentados na proposta escrita, que 
há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do MENOR 
PREÇO GLOBAL. 

 
O Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão 

considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do 
pregoeiro; 

 
V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01) 
 
O envelope nº 01 deverá conter a proposta datilografada ou digitada, em uma única 

via, devendo ser clara, sem emendas, rasuras, borrões, ou entrelinhas, rubricada em todas 
as folhas e, no final, assinada pelo proponente. 

 
A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações: 
 
a) descrição completa dos objetos, de forma detalhada, indicando todas as 

informações pertinentes; 
 
b) Preços unitários dos itens, expressos em moeda corrente nacional, apurados à 

data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de 
impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, relacionadas com o integral fornecimento 
do objeto da presente licitação, conforme termo de referência – Anexo I do Edital. 

 
c) prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

realização da Sessão  Pública; 
 
d) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante 

legal; 
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e) Indicação da procedência e marca do(s) item(ns) ofertado(s); 

f) As entregas deverão ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, contados do 
recebimento da Autorização de Compras, pela Contratada, sendo que eventuais pedidos de 
prorrogação deverão ser justificados e apresentados dentro do prazo de vencimento pela 
Contratada, para serem submetidos à apreciação superior; 

g) O prazo mínimo de validade dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses contados 
da data da entrega. 

 
h) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital; 

 
Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que 

reflitam a variação dos custos. 
 
No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 01 
REF: CARTA CONVITE Nº 04/2017 
PROPOSTA 
  
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, 

transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de 
outras vantagens em relação aos demais proponentes; 

 
A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as 

condições do presente Convite; 
 
Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem 

o sigilo exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações). 
 
A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, 
caso chegarem atrasadas ou violadas. 

 
VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 02 (dois) 
 
O ENVELOPE N° 02 (dois) - Habilitação deverá conter: 
 
I - Carta em que o proponente solicita a participação no presente procedimento 

licitatório e faz declaração explícita de que: 
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a) assume inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, respeitando 
as normas vigentes relativamente aos mesmos; 

 
b) acatará todas as exigências da contratante relativamente ao objeto desta licitação; 
 
c) tem o pleno conhecimento da sistemática a ser implantada, das condições 

estabelecidas no presente edital, e se sujeita às mesmas, estando de acordo com elas; 
 
d) não está impedida de contratar com a Administração (Art. 97, da Lei Federal n.º 

8666/93 e suas alterações posteriores); 
 
e) se obriga a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão 

unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas nesta licitação 

 
f) Possuir ou não Registro junto ao Ministério do Trabalho, para atuação no PAT 

Programa de Alimentação do Trabalhador. A empresa que não possui o Registro no MTE não 
será desclassificada por este motivo. 

 
g) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de 
aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
II - Cartão CNPJ e cópia autenticada do Contrato Social e alterações posteriores, ou 

última alteração consolidada da empresa participante, ficando dispensado quando 
apresentado no credenciamento; 

 
III - Cópia autenticada, ou impressa de sítios oficiais, da Certidão Negativa de Débitos 

Previdenciários (CND), em vigência (Constituição Federal, artigo 195, § 3°); 
 
IV – Cópia autenticada, ou impressa de sítios oficiais, da Certidão de Regularidade 

Fiscal (CRF), relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, em vigência (Lei 
8.666/93 e alterações); 

 
V - Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, em vigência.   
 
VI - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do artigo 
642-A, Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, 
de 1o de maio de 1943, combinado com artigo 29, V, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
VII - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da licitante; 
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Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões elencadas nos 
itens III, IV, V, VI e VII; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com 
efeito, de negativas. 

 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos 

dos itens III, IV e V, mesmo que estes apresentem alguma restrição – certidão positiva. (Lei 
Complementar nº 123/06, art. 43); 

 
Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo 

administrativo 
 
No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 02 
REF: CARTA CONVITE Nº 04/2017 
HABILITAÇÃO 
 
VII - DO JULGAMENTO 
 

PARTE A – DO CREDENCIAMENTO 
 
Serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e 

habilitação as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV. 
 
Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas e 

empresas de pequeno porte, na LC 123/2006, as empresas que apresentarem a declaração 
exigida na letra ‘c’, no item IV. 

 
 

PARTE B – DA HABILITAÇÃO (envelope 02) 
 
Serão abertos os envelopes nº 02 de todas as empresas licitantes . 
 
Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os 

documentos apresentados, juntamente com os membros da Comissão. 
 
Todos os documentos exigidos pelo no item VI – DA HABILITAÇÃO - O Envelope n° 

02 (dois), deverão ser apresentados nos envelopes, sob pena de desclassificação. 
 
Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de 

habilitação alguma restrição (Certidão Positiva) na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da referida 
documentação. 
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Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará 
na inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória 

 
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias das empresas licitantes 

dar-se-á início a fase de abertura dos Envelopes nº 01 (Propostas). 
 
Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Matão, pelos membros da equipe de 
apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s). 

 
Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos 

supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
Realizado o julgamento da documentação relativa à habilitação pela Comissão 

Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Matão, as licitantes, por meio de seus 
representantes, assinaram Termo de Renúncia à recursos relativos única e exclusivamente a 
fase de habilitação. 

 
 

PARTE C – DA PROPOSTA (envelope 01) 
 
Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as 

exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas 
cujas propostas se encontram em desacordo. 

 
Serão selecionadas pela Comissão Permanente de Licitações as propostas de 

MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
As propostas habilitadas serão classificadas em ordem crescente de valores. 
 
Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas 

as 3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas 
empatadas. 

 
Havendo um só licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações, analisando as limitações do mercado e outros aspectos 
pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender a 
Sessão Pública ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade 
com os praticados no mercado. 

  
O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 

compatibilidade com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do 
objeto ora licitado. 

 
VIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Certame, mediante petição por escrito, protocolada na Seção de Protocolo e 
Expediente da Câmara Municipal de Matão, localizado no endereço citado no preâmbulo do 
Edital, ou através do e-mail eliascpj@camaramatao.sp.gov.br, ou FAX n.º (16) 3383 1056. 

 
A decisão sobre a impugnação será dada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso 

a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados determinem 
alteração do Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 

legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pela empresa participante. 

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

implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas 
 
Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do Certame 

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) 
manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

 
Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer 

etapa/fase/procedimento do presente Processo Licitatório, a proponente interessada deverá 
manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das 
razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 

 
As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo para tanto, o exame 

do recurso será realizado em 24 horas, podendo ser a decisão reformada ou encaminhada 
devidamente fundamentada, à autoridade competente para decisão. 

 
Os autos do CERTAME permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos neste EDITAL. 
 
O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
IX – DAS PENALIDADES 
 
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 

presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita a multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de 
atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 
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Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
Para a rescisão deste contrato, aplicam-se, no que couberem, as disposições 

previstas nos   artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações 

próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob 
nº 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - ficha 14.1, e ficha 9.8 – Outras Despesas 
Variável – pessoas Civil  sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo 
com a duração do contrato e eventuais prorrogações. 

 
XI – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

A Contratada obriga-se a fornecer o objeto conforme especificações e condições 
estabelecidas no Edital, em seus anexos e na proposta por ela apresentada, prevalecendo, 
no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital; 

Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto 
licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo aos serviços desta Câmara 
Municipal. 
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O objeto será recebido pela Seção de Patrimônio e Compras desta Câmara Municipal 
que expedirá o Atestado de Recebimento em até 2 (dois) dias da data de sua entrega. 

O objeto deverá ser entregue observando-se as seguintes condições: 

a) A entrega deverá ser agendada previamente junto à Seção de Patrimônio e 
Compras, por meio dos telefones (016) 3383-1048, bem como pelo endereço eletrônico: 
carlosems@camaramatao.sp.gov.br; ou ainda por contato realizado pelo responsável da 
referida seção. 

b) Local de entrega: Avenida Padre Nelson Antônio Romão, 859 – Centro, Matão/SP; 

c) Horário de recebimento: das 8h às 17h; 

De forma a abastecer o Almoxarifado desta Câmara Municipal, com regularidade, 
estimam-se aquisições com periodicidade semanal durante a vigência do contrato. 

 
As entregas deverão ocorrer em até 10 (quinze) dias corridos, contados do 

recebimento da Autorização de Compras, conforme o caso, pela Contratada; 
 
Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados, antes do vencimento do 

prazo de entrega, devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos à 
apreciação superior. 

 
Constatadas irregularidades no objeto, esta Câmara Municipal, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis, poderá: 
 
a) Rejeitá-lo, no todo ou em parte, se não corresponder às especificações constantes 

do Anexo I - Termo de Referência do Edital, determinando sua substituição; 
 
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes; 
 
c) As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento pela Contratada da notificação, por escrito, mantido o preço 
inicialmente ofertado. 

 
O recebimento definitivo não exime a Contratada de sua responsabilidade, na forma 

da lei, pela qualidade, correção e segurança do objeto. 
 
XII– DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Não caberá reajuste de preços no período de vigência do Contrato (12 meses). 

XIII – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias contados a partir da emissão da 

respectiva Nota Fiscal/Fatura. Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota 
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Fiscal Eletrônica - NF-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica 
exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

Em nenhuma hipótese o pagamento será efetuado sem que haja constatação de que 
efetivamente o serviço tenha sido executado. 

 
O prazo máximo para o pagamento será em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota 

Fiscal, devidamente discriminada e atestada por servidor designado. 
 

Havendo atraso no pagamento, conforme previsto no item anterior, a Câmara pagará 
a contratada uma multa equivalente a 0,02% (dois décimos por cento) por dia de atraso, até 
a efetivação do pagamento. 
 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 

imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e 
quatro horas. 

 
Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a 

Licitante informar, o número do banco, da agência e conta bancária para a efetivação do 
pagamento. 

 
XIV. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa a presente licitação. 
 
A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou 
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 

 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no interesse público, poderá 

sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo. 
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Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente Certame, poderão ser solicitados por escrito ao Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações ou através do telefone (16) 3383 1056, ou e-mail: 
eliascpj@camaramatao.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h. 

 
Integram este Edital os seguintes Anexos: 
 
I – Termo de Referência; 
II – Modelo de Proposta 
III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
IV – Modelo de Declaração de Habilitação; 
V –Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
VI - Minuta de Contrato 
 

 
Matão, aos 19 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Presidente da Câmara Municipal de Matão 

 
 
 
 

VISTO E APROVADO:  

PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

I – DEFINIÇÃO DO OBJETO 
 

Constitui Objeto da presente Licitação a contratação de empresa para fornecimento de Água 
Mineral, obtida de fontes naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea 
caracterizada pelo conteúdo definido e constante de sais minerais (composto iônica) e pela 
presença de oligoelementos e outros constituintes, em garrafões de 20 Litros, garrafas de 
510 ml, e copos de 200 ml, para consumo da Câmara Municipal de Matão – SP, durante o 
período contratual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nas 
especificações abaixo: 

 
ITEM Descrição/Especificação Unidade 

de 
Medida 

Qtde. 
Total 

Valor 
Máximo 
Unitário 
(R$) 

Valor 
Máximo 
Total 
(R$) 

 
 
 
 
1 

Água Mineral, em garrafões de 
polietileno, com capacidade para 
20L (vinte litros), sem cavidade ou 
reborbos internos que possam reter 
bactérias ou outras impurezas 
nocivas a saúde humana (dentro 
das normas mais atuais de 
segurança e higiene). Marcas de 
referência: Minaura, Levity, Lindoya 
e Crystal.  

 
 
20L 
(vinte 
Litros) 

 
 

320 

 
 
9,00* 

 
 
 

 
 
2 

Água mineral COM GÀS garrafas 
510 ml, sem cavidades  ou 
reborbos internos que possam reter 
bactérias ou outras impurezas 
nocivas à saúde humana (dentro 
das normas mais atuais de 
segurança e higiene) Marcas de 
referência: Minaura, Levity, Lindoya 
e Crystal. 

 
Fardos 
contendo 
12 
unidades 

 
 

145 
 

 
 
12,00* 

 
 
 

3 Água mineral SEM GÁS garrafas 
510 ml, sem cavidades  ou 
reborbos internos que possam reter 
bactérias ou outras impurezas 
nocivas à saúde humana (dentro 
das normas mais atuais de 
segurança e higiene) Marcas de 
referência: Minaura, Levity, Lindoya 
e Crystal. 

 
Fardos 
contendo 
12 
unidades 

 
 

260 

 
 
18,00* 
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* VALORES ESTIMADOS  
 
 
 II - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

.  
II.1 - O prazo de início da entrega dos bens é a partir do terceiro dia da formalização da 
contratação, em remessa parcelada, com frequência semanal, no seguinte endereço: 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de 
São Paulo. 
 
II.2 - O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a dois terços do prazo 
total recomendado pelo fabricante; 
 
II.3 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da Contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;  
 
II.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  
 
II.5 - Cada fornecimento deverá ser acompanhado de recibo ou meio de controle similar 
onde deve constar a data da efetuação da entrega, a quantidade entregue e assinatura do 
responsável pelo recebimento da Câmara Municipal de Matão;  
 
II.6 - Os garrafões deverão:  
 

a-) possuir lacre de segurança, sem indício de violação;  
 
b-) apresentarem-se intactos, sem amassamentos, rachadura, ranhuras, remendos, 

ou deformações do gargalo;  
 
c-) apresentar rótulo padrão da água que deverá conter o nome da fonte, natureza 

da água, localidade, data e número da concessão, nome do concessionário, constante físico-
químicas, volume do conteúdo de indicação do mês, ano de envasamento e do prazo de 
validade;  

 
d-) indicarem o prazo de validade superior a 40 (quarenta) dias, contados da data de 

efetuação da entrega na Câmara Municipal de Matão. 
 
 
III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 
III.1 - A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais em dia fixo da semana, 
formalmente especificado no momento da contratação, durante o horário de 07:30h às 17h;  
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III.2 - O dia para entregas regulares semanais será estabelecido pela Contratante;  
  
III.3 - A Contratada deverá atender a solicitações excepcionais de fornecimento no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação;  
 
III.4 – A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega do 
objeto licitado deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido 
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;  
 
III.5 - A Previsão semanal do fornecimento, constante no ANEXO I, é apenas uma 
estimativa, não obrigando a Câmara Municipal de Matão a utilizar sua totalidade ou 
impossibilitando uso excedente;  
.  
III.6 - O contrato poderá ser rescindido pela Câmara Municipal de Matão no caso de 
ocorrência de uma contratação em que o fornecimento do insumo objeto desta contratação 
seja resultante ou esteja incluso, na condição de aviso formal à Contratada no prazo de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  
 
 
 

IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 

IV.1 - São obrigações da Contratante: 
 
IV.1.1 - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
 
IV.1.2 - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  
 
IV.1.3 - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
 
IV.1.4 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  
 
IV.1.5 - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  
 
IV.2 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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V – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 
V.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:  
 
V.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação;  
V.1.2 - ensejar o retardamento da execução/entrega do objeto;  
V.1.3 - fraudar na execução/entrega do contrato;  
V.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;  
V.1.5 - cometer fraude fiscal;  
V.1.6 - não mantiver a proposta.  
 
 
V.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 
V.2.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;  
 
V.2.2 - multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 
 
V.2.3 - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto;  
 
V.2.4 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
 
V.2.5 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade  
Contratante, pelo prazo de até dois anos;  
 
V.2.6 - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente  
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;  
 
V.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
 
V.2.8 - também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que:  
 
V.2.9 -  tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
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V.2.10 -  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
 
V.2.11 -  demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados.  
 
V.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999.  
 
V.4 -  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
V.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 
 

As propostas para fornecimento do objeto desta contratação deverão ser apresentadas em 
documento nos moldes do ANEXO I deste Termo de Referência, contendo razão social da 
empresa proponente, Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), data de 
elaboração da proposta, data de validade da mesma e assinatura, especificando ainda 
marca, valores unitários e o total, a exemplo do quadro abaixo:  

 
 

ITEM Descrição/Especificação Unidade 
de 
Medida 

Qtde. 
Total 

VALOR 
UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

MARCA 

 
 
 
 
1 

Água Mineral, em garrafões 
de polietileno, com 
capacidade para 20L (vinte 
litros), sem cavidade ou 
reborbos internos que possam 
reter bactérias ou outras 
impurezas nocivas a saúde 
humana (dentro das normas 
mais atuais de segurança e 
higiene). Marcas de 
referência: Minaura, Levity, 
Lindoya e Crystal.  

 
 
20L (vinte 
Litros) 

 
 

320 
(Galões) 

   

 
 
2 

Água mineral COM GÀS 
garrafas 510 ml, sem 
cavidades  ou reborbos 
internos que possam reter 
bactérias ou outras impurezas 
nocivas à saúde humana 
(dentro das normas mais 
atuais de segurança e 
higiene) Marcas de referência: 
Minaura, Levity, Lindoya e 
Crystal. 

 
Fardos 
contendo 
12 
unidades 

 
 

145 
(fardos) 

 

   

3 Água mineral SEM GÁS 
garrafas 510 ml, sem 
cavidades  ou reborbos 
internos que possam reter 
bactérias ou outras impurezas 
nocivas à saúde humana 
(dentro das normas mais 
atuais de segurança e 
higiene) Marcas de referência: 
Minaura, Levity, Lindoya e 
Crystal. 

 
Fardos 
contendo 
12 
unidades 

 
 

260 
(fardos) 

   

VALOR GLOBAL (R$)  
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ANEXO III 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J.  nº 

_______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) 
____ ,  ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante a Câmara Municipal de Matão em 
licitação na modalidade Carta Convite nº 04/2017, podendo praticar todos os atos inerentes 
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 
 
 

__________________________________ 
NOME 

 
 

__________________________________ 
R.G 

 
 

__________________________________ 
CARGO 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
A empresa ___________________________, aqui devidamente representada por 

_____________________________, infra-assinado, DECLARA, por este e na melhor forma 
de direito, concordar com os termos da CARTA CONVITE Nº 04/2017, dos respectivos 
documentos e anexos da Licitação. 

Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser 
tomada pela Comissão Permanente de Licitações quanto à habilitação, classificação e 
adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos. 

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento 
quanto à habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do 
certame, comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Câmara Municipal de Matão. 

 
Local, data. 

 
 
 

Atenciosamente 
 

 
 

Nome do representante 
legal da empresa licitante 

(cargo / RG) 
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ANEXO V 
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 no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 
CARTA CONVITE nº 04/2017, realizado pela Câmara Municipal de Matão. 

 
 
 
 
    Matão, aos .............................................. 

 
 
    ______________________________________ 
    Assinatura do representante 
 
    Nome:................................................. 
    RG nº ................................................ 
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ANEXO VI 
 

 MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL 
DE MATÃO E A EMPRESA ----------- 
 
 
 
 

  Aos ____dias do mês de ___ de 2017 (dois mil e dezessete), nesta cidade  de 
Matão, Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de 
Matão, compareceram  as  partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  
CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com  sede  
nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no C.NPJ sob nº 
64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu Presidente, o Sr. 
VALTER LUIZ TREVIZANELI, brasileiro,  solteiro, portador   do   R.G. nº ____SSP/SP, e CPF 
nº _____,   daqui   por   diante   denominada   simplesmente "CONTRATANTE", e de outro 
lado, a empresa __________, com sede em __________, à Rua__________nº ___, inscrita 
no CNPJ sob nº ___, Inscrição Estadual nº ___, neste ato representada por seu __________, 
SR. __________, (qualificação), portador da Cédula de Identidade RG nº ___, inscrito no 
CPF sob o nº ___, residente e domiciliado na cidade de __________, à Rua _________, nº 
___, adiante designada “CONTRATADA” e perante as testemunhas ao final nomeadas e 
assinadas, têm entre si justa e contratado o que segue: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação de empresa para fornecimento de Água 

Mineral, obtida de fontes naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea 
caracterizada pelo conteúdo definido e constante de sais minerais (composto iônica) e pela 
presença de oligoelementos e outros constituintes, em garrafões de 20 Litros, garrafas de 
510 ml, e copos de 200 ml, para consumo da Câmara Municipal de Matão – SP, durante o 
período contratual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I 
do Edital: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA Os serviços contratados deverão ter duração inicial de 12 

(doze) meses, podendo este prazo de execução ser prorrogado, respeitando os limites do 
art. 57,II da Lei Federal nº 8.666/93, se for do interesse da Câmara Municipal de Matão. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Pela execução do serviço licitado a contratante pagará a 

contratada a importância mensal de R$ ________ (______), perfazendo o valor global do 
contrato de R$ ________________ (___________). 
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CLÁUSULA QUARTA - O pagamento pelos serviços prestados será efetuado em até 
10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal, por meio de depósito em conta corrente, após a 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada por 
servidor designado.  

 
             CLÁUSULA QUINTA – Durante a vigência deste Contrato o valor estimado para o 
certame, poderá sofrer alterações a exclusivo critério da Câmara Municipal de Matão. Os 
preços constantes da presente contratação (proposta vencedora) não poderão ser 
reajustados no prazo inferior a 12 (doze) meses, sendo possível o reajustamento, caso haja 
prorrogação do mesmo, após 12 (doze) meses do início da vigência do contrato. O referido 
reajuste deverá ser feito com base na variação da INPC/IBGE referente ao período, ou 
acordo das partes. Havendo extinção do INPC/IBGE será adotado novo  indexador  
devidamente  autorizado   pelo Governo  Federal,  de  comum  acordo  entre  as   partes. 

 
CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes da presente Licitação serão 

atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, 
classificadas e codificadas sob nº 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - ficha 14.1, e 
ficha 9.8 – Outras Despesas Variável – pessoas Civil  sendo oneradas dotações dos 
orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais prorrogações. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das 

cláusulas ou condições do presente contrato e do respectivo Edital ficará sujeita ás 
penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de 
atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
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Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA OITAVA - O não cumprimento pela “CONTRATADA”, de quaisquer das 

obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força 
maior ou casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE”, 
acarretará a rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer 
interpelação judicial ou extra judicial, além da multa prevista na Cláusula acima. (arts 77 a 80 
da Lei Federal nº 8666/93, com redação modificada pela Lei 9854/99). 

 
CLÁUSULA NONA - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratual, sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Matão, Estado de 
São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, excluindo-
se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ficam fazendo parte integrante deste contrato 

independentemente de transcrição,  as  demais  cláusulas  e  condições  do Edital -  CARTA 
CONVITE nº 04 de 18 de outubro de 2017, bem como a proposta e declarações da 
Contratada, que devidamente  rubricadas  encontram-se  arquivadas   na   Câmara Municipal 
de Matão. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 
contrato, em  04  vias  de  igual teor, e para um único efeito de direito, na presença  
de  duas testemunhas adiante assinadas. 

 
Matão, ___de ______________ de ____. 

   
 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHAS 
 

VISTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
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