PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP
CNPJ: 45.739.091/0001-10

Rua Presidente Álvares Florence, 373
Fone/Fax: (19) 3654-1204 - (19) 3654-1209
PREÂMBULO
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017
OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE
CONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
JARDIM, COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
TIPO DE LICITAÇÃO:
MENOR VALOR POR ITEM

CREDENCIAMENTO:
ABERTURA DA SESSÃO:

DATAS E HORÁRIOS:
Dia 02/03/2017 às 9:00 horas.
Dia 02/03/2017, após credenciamento.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO:
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na Rua Presidente Alvares Florence, n.º
373 – Centro, Santo Antônio do Jardim - SP
INFORMAÇÕES:
Informações e esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos pessoalmente, na Departamento de
Licitação e Compras, no Paço Municipal, ou pelo telefone (19) 3654-1630 - Ramal 209, ou, ainda, pelos e-mails:
administrativo@sajardim.gov.sp.br.
O Município de Santo Antônio do Jardim torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na modalidade
PREGÃO (presencial), REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM - PROCESSO
nº002/2017, PREGÃO N.º 002/2017, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO
DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM, COM COTA
RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, conforme especificações do Anexo I, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na
sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na
Rua Presidente Álvares Florence, 373, Centro, Santo Antonio do Jardim - SP, iniciando-se no dia 24/02/2017 às 09h00 e
será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio.
I - DO OBJETO, DA DOTAÇÃO E DO VALOR ESTIMADO
1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE
CONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM, COM COTA
RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital com o Anexo I.
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1.2. Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão do Departamento
requisitante, no período de 12 (doze) meses, ou até a entrega total dos produtos, contado da data de assinatura deste
registro.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
1.4. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos em Cota Principal, correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) da quantidade total do Objeto licitado, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos
deste edital; e em Cota Reservada, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do Objeto licitado,
destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da sua
participação na Cota Principal.
1.5. O valor total da contratação é estimado em R$136.131,53 cento e trinta e seis mil cento e trinta e um reais e
cinquenta e três centavos).
1.6. As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta das dotações orçamentárias do presente exercício, com
recursos próprios e/ou vinculados, e serão suplementadas se necessário, a saber:
Educação Infantil Creche: 06.01.00.3.3.90.30 12 365 2001 2011 - Educação Infantil: 06.01.00.3.3.90.30 12 365
2001 2012 - Educação Fundamental: 06.01.00.3.3.90.30 12 361 2001 2013
II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que
preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
2.1.1 – Para a “cota principal”: todos os interessados que preencham os requisitos do edital;
2.1.2 – Para as “cotas reservada e exclusiva”: somente às empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de
Pequeno Porte – EPP nos termos do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, não obstando sua participação no item 01 – “cota principal”.
2.2 – Não será permitida a participação de empresas em consórcios;
2.3 – Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;
b) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8.666/93;
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim;
d) Sociedade estrangeira que não funcione no país
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:
3.1.1 - Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da
empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, 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, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do
representante legal que o assina, 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 (conforme
modelo contido no Anexo V). No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo
da empresa na forma estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que
contenha foto.
d) 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 participar da fase de lances verbais, de
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negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto,
o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço.
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo(a) Pregoeiro(a), não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes
retardatários.
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar
apenas um licitante credenciado.
3.2 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
3.1.2 – As licitantes deverão apresentar, FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2. (Habilitação), para fins de
comprovação de que se encontram enquadradas nas condições de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou
equiparadas, 01 (um) dos seguintes documentos:
a) Certidão de Enquadramento (ME ou EPP), expedida pela Junta Comercial do seu Estado, caso exerçam atividade
comercial;
b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que não a comercial.
c) Declaração elaborada, preferencialmente em papel timbrado, e subscrita por seu representante legal de que a licitante se
enquadra na condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparadas, nos termos do disposto no art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06 que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital.
3.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha
foto.
3.4 - Os licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR, não se fazendo representar durante a sessão de
lances, ficarão impossibilitadas de praticar os lances, negociar preços, interpor recursos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame que exijam comparecimento pessoal.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo II
deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.
4.1.1. Os licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR, também deverão apresentar declaração acima
juntamente com a proposta comercial.
4.2 - A proposta e documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
ENVELOPE Nº 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
ENVELOPE Nº 2 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
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4.2.1. A ausência dos dizeres na parte externo do envelope não constituirá motivo para desclassificação do licitante, que
poderá regularizá-lo no ato da entrega;
4.2.2. Caso ocorra, eventualmente, a abertura do envelope nº - Habilitação, antes do envelope nº 1 – Proposta, por falta de
informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado por todos os
presentes;
4.3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante
legal da licitante ou pelo procurador. Caso não haja papel timbrado, deverá a empresa utilizar carimbo próprio.
4.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou por
membro da Equipe de Apoio.
V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver);
b) Número do processo e do Pregão;
c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do folheto descritivo (Anexo
I deste Edital);
d) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos,
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme art. 6º da Lei nº 10.520/2002.
f) A empresa pode ofertar valores em até duas casas decimais
5.2 – Obedecer a sequência de apresentação dos itens, tal como consta no Anexo I – Termo de Referência
5.3 - Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
5.4 - Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo envelope.
5.5 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas
comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de desistência, reembolsos e indenizações de
qualquer natureza.
5.6 - Os preços ofertados não serão reajustados, salvo de houver desequilíbrio financeiro devidamente comprovado.
5.7 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão a todas as
condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação
federal mencionada no preâmbulo deste edital.
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
6.1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito
a:
6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não
empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
f) Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial, conforme Anexo VII.
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6.1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão constar do Envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Comprovação de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal (Certidão Conjunta Negativa de
Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União);
d) Comprovação de regularidade de débito com a Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade de Débitos com a
Fazenda Estadual, na sede ou domicílio da licitante ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo
representante legal do licitante, sob as penas da lei);
e) Comprovação de regularidade de débito com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários) da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida via internet pelo TST - Tribunal Superior
do Trabalho).
6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Pedido de Falência ou Concordata ou Recuperação
Judicial, expedida por setor do Poder Judiciário da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física, sendo que, na hipótese de não constar prazo de validade, esta Municipalidade aceitará
como válidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data fixada para a
apresentação dos envelopes.
6.1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo III;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo – Anexo IV;
c) Do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com as
disposições previstas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cabe:
c.1) A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme
artigo 42, da lei supracitada;
c.2) Por ocasião da participação do presente certame licitatório, deverá ser apresentado toda documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
c.2.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
presente certame, prorrogável por igual período, a critério da entidade promotora da licitação, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c.2.2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei federal nº. 8666/93 e suas
alterações posteriores, sendo facultado à entidade promotora da licitação, convocar as empresas licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual, ou revogar a presente
licitação.
6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.2.1 – É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital por registro cadastral
expedido por órgão da Administração Municipal no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá
ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “e”, e 1.3 deste item VI,
que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade
vencidos na data de apresentação das propostas.
6.2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.4 e 1.5 deste item VI, que deverão
ser apresentados por todos os licitantes.
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6.2.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo será realizada a sessão pública de processamento do Pregão para
recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante apresentar identificação e se for o caso,
comprovante da existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
7.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes, entregarão ao(a) Pregoeiro(a) para credenciamento declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com modelo no Anexo III deste Edital,
se for o caso, a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com modelo no Anexo VIII deste
Edital; e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.3 - Analisado os credenciamentos, serão lançados em atas os nomes dos representantes legais e/ou procuradores dos
licitantes.
7.3.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a
possibilidade de admissão de novos participantes.
7.4 - A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus
anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) Cujos preços forem excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado;
d) Cujos preços globais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexequíveis. Serão considerados
inexequíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo Licitante.
e) Da licitante que não seja Microempresa ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme item 2.4 deste edital
para a Cota Reservada.
7.4.1 - No que diz respeito aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os
preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
7.4.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.5 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as
especificações exigidas neste Edital.
7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas
que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas
as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.6.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário dos itens.
7.7 – O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio
de sorteio no caso de empate de preços.
7.7.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço,
observada a redução mínima de 0,5% (meio por cento) entre os lances, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro.
7.8.1 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação
das propostas.
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7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de
lances
7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances,
em ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
7.11 - Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes no subitem 19.1 deste Edital.
7.12 - Para a Cota Principal se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.12.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada;
7.12.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for melhor classificada, se dentro do intervalo
estabelecido no item 7.12.1, poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de
lances, situação em que sua nova proposta será declarada a melhor oferta;
7.12.2.1 - O prazo para a formulação da proposta referida no subitem 7.12.2 será de 05 (cinco) minutos, contados da
convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;
7.12.3 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.12.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
7.12.3.1 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de
classificação.
7.12.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.13 - Não configurada a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do item 7.12, será
declarada a melhor oferta a proposta originalmente vencedora da fase de lances.
7.14 – O(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
7.15 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberta o Envelope nº 02, contendo os documentos de habilitação
de seu autor.
7.17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão
pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) Substituição e apresentação de documentos, inclusive, via fac-símile, sendo que as vias originais ou autenticadas
dos documentos transmitidos via fac-símile deverão ser apresentadas no prazo de até 03 (três) dias úteis;
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.17.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada aos autos os documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.17.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o
licitante será inabilitado.
7.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado
vencedor do certame.
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7.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei Complementar nº
123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação,
caso em que será declarado vencedor.
7.20 - O licitante declarado vencedor, nos termos dos itens anteriores, terá o seu preço registrado na ata que será
formalizada.
7.20.1 - Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores de bens ou prestadores de serviços quantos
concordarem, respeitada a ordem de classificação, decidindo-se eventual empate nos moldes estabelecidos neste edital.
7.21 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os
envelopes, devidamente rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do(a)
Pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
7.22 - Para Cota Reservada, não havendo vencedor, o objeto poderá ser adjudicado ao vencedor da Cota Principal ou,
diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do primeiro colocado,
observado ainda o seguinte:
7.22.1 – Se a mesma licitante vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço
ofertado pela empresa
VIII – DAS AMOSTRAS
8.1 – As empresas declaradas vencedoras do certame deverão entregar, em até 02 (dois) dias úteis, após o encerramento dos
lances verbais, 02 (duas) amostras (da mesma marca) dos itens que venceram, ambas em embalagem ORIGINAL, em
atendimento as especificações técnicas descritas neste Edital, sendo uma para testes e outra para contra prova. As amostras
deverão ser entregues com carta-protocolo em papel timbrado, em duas vias. Nessa carta protocolo o licitante deverá, caso
tenha interesse, manifestar sua intenção de acompanhar a análise das amostras, contendo também telefone e e-mail para
contato.
8.1.1 – As amostras deverão serem entregues na Sede da Merenda Escolar.
8.1.2 - As embalagens das amostras deverão ser etiquetadas com o nome do licitante, o número do Pregão Presencial e com
o número do item.
8.1.3- Para os licitantes que apresentem proposta para item (ns) com mais de um sabor na sua descrição, deverão ser
apresentados amostra para todos os sabores elencados, a fim de possibilitar variedade na composição do cardápio.
8.1.4 – O resultado da análise das amostras será divulgado em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da entrega
das amostras.
8.2 - As amostras apresentadas serão submetidas às análises e avaliação pela equipe técnica do Departamento de
Alimentação Escolar do Município de acordo com os parâmetros descritos nos respectivos itens e ainda conforme o
descrito abaixo:
8.2.1 - Análise EMBALAGEM será avaliada: Material, Resistência/Vedação do Material, Peso, Prazo de Validade.
8.2.2 - Análise ROTULAGEM será avaliada: Ingredientes, Informação nutricional, Registro no órgão competente e Modo
de Preparo.
8.2.3 - Análise DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA será avaliada: Ficha Técnica e Registro do rótulo do produto e atendimento
da amostra apresentada com a documentação técnica.
8.2.4 - Análise PRODUTO PRONTO quanto a: Sabor, Textura, Rendimento, Odor e Aparência de acordo com os
parâmetros descritos e a necessidade do Departamento.
8.2.5 - Ficam desde já cientes os licitantes de que os produtos considerados insatisfatórios em qualquer das análises serão
automaticamente desclassificados.
8.2.6 - As amostras NÃO serão devolvidas após a análise.
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8.3 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – Entrega juntamente com as amostras
8.3.1 - A documentação técnica abaixo elencada deverá ser entregue, somente dos licitantes declarados vencedores,
devendo esta estar identificada uma a uma a qual item de que correspondem cada um dos documentos apresentados.
8.3.2 - FICHA TÉCNICA - por tratar-se de um documento que não onera o licitante e em atendimento ao previsto pela
RESOLUÇÃO/FNDE/CD/N.32 DE 10 DE AGOSTO DE 2006, VI – DO CONTROLE DE QUALIDADE DO
PROGRAMA, deverá ser apresentada ficha técnica ORIGINAL ou COPIA AUTENTICADA emitida pelo fabricante e
assinada pelo responsável técnico do mesmo.
8.3.3 - REGISTRO DO PRODUTO - Em atendimento ao previsto pela RESOLUÇÃO/FNDE/CD/N.32 DE 10 DE
AGOSTO DE 2006, VI – DO CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA, deverão ser apresentadas, conforme o
caso:
- Produtos cuja competência de registro seja o Ministério da Agricultura/SIF/SISP/SIM:
· deverá ser apresentado o registro do produto acompanhado do croqui de rótulo aprovado no Ministério da
Agricultura/SIF/SISP/SIM.
- Registro do estabelecimento fabricante no Ministério da Agricultura/SIF/SISP/SIM.
- Produtos cuja competência de registro seja o Ministério da Saúde:
· Uma vez que os produtos de competência do Ministério da Saúde são dispensados de registro deverá ser
apresentada declaração expressa do licitante elencando quais os itens por ele cotados são regulamentados pelo
Ministério da Saúde e assim dispensados de registro.
8.4 - Será também solicitado da licitante vencedora, licença de funcionamento ou alvará sanitário, com o último relatório de
inspeção sanitária dentro do prazo de validade, emitido por órgão competente e que comprove que a empresa foi vistoriada
pelo Serviço de Vigilância Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço Federal ou Estadual do setor da Agricultura, no prazo
estabelecido oficialmente, mostrando que estão aptas para o funcionamento regular, os quais deverão ser fornecidos
juntamente com as amostras e os demais documentos solicitados.
XI— DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
9.1. Documentação:
9.1.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples
Nacional somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, nos termos do artigo 42 da LC nº 123/06.
9.1.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
artigo 43 da LC nº 123/06.
9.1.3 - § 1º - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.1.4 - § 2º - A não regularização da documentação neste prazo implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.2. Julgamento:
9.2.1 - No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais Propostas de Preços serão asseguradas a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte nos termos do art. 44 da LC nº 123/06, com
as devidas alterações.
9.2.2 - § 2º - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.
9.2.3 - Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma, artigo 45 da LC nº
123/06, com as devidas alterações:
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9.2.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
9.2.3.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste
artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da LC nº
123/06, com as devidas alterações, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.2.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da LC nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.2.3.4 - § 3º - No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
9.3.5 - O julgamento que trata o § 3º acima mencionado, será efetuado a cada item.
X — DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
10.1.1. A petição impugnatória de que trata o item anterior, deverá ser protocolizada no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Santo Antonio do Jardim.
10.1.2. Caberá ao pregoeiro(a) decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.1.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
10.1.4. A decisão da impugnação será divulgada mediante afixação no quadro de avisos do Paço Municipal e comunicada
aos interessados via fax ou correio eletrônico.
XI — DOS RECURSOS:
11.1. Declarada o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem suas contrarrazões, se houverem, em igual número de dias, os
quais serão contados a partir da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e o
pregoeiro (a) adjudicará o item à licitante vencedora.
11.3. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.4. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos do Paço Municipal e/ou por meio de
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
11.5. A adjudicação será realizada pelo (a) Pregoeiro (a) nos termos do edital;
XII — DO REGISTRO DE PREÇOS E DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS:
12.1.
Homologada a presente licitação, a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim lavrará documento
denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a qual conterá os preços das propostas classificadas em primeiro lugar,
devidamente registrados.
12.1.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, ou até entrega total dos
produtos registrados
12.2.
A Ata de Registro de Preços será lavrada em 02 (duas) vias devendo um ser juntada ao processo que lhe deu
origem e a outra levada ao Quadro Geral de Preços.
12.3.
A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração direta e autárquica do
Município.
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12.4.
Caso a licitante vencedora, após regularmente convocada, não assine a Ata de Registro de Preços dos itens que lhe
foram adjudicados, sem prejuízo das sanções previstas neste edital a ela aplicáveis, fica reservado à Prefeitura Municipal de
Santo Antonio do Jardim o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em
igual prazo e nas mesmas condições propostas àquela, inclusive quanto ao preço atualizado, ou, ainda, revogar a licitação.
12.5.
Até a assinatura da ata de registro de preços, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se a
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim tiver ciência de fato desabonadora à sua habilitação, somente conhecido
após o julgamento.
12.6.
Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, ou ainda, a
inexecução parcial das obrigações assumidas, a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim poderá convocar as
licitantes remanescentes para assinarem a ata de registro de preços, nas mesmas condições, inclusive quanto ao preço, da
primeira colocada, observada a ordem de classificação.
12.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, independente de notificações ou interpelações judiciais ou
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art.79, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
12.8.
A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a
incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer dessas
ocorrências, mediante consentimento prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim e desde que
não afete a boa execução do fornecimento.
12.9.
A licitante vencedora deverá entregar o mesmo produto que for apresentado na amostra até o final do contrato,
salvo por motivo de caso fortuito ou força maior, justificando a impossibilidade do prosseguimento do fornecimento de
determinada marca.
XIII — DO REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS:
13.1. Os valores ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, durante a vigência contratual.
XIV — DAS ENTREGAS:
14.1. O objeto da licitação será entregue pelo licitante vencedor dentro do Município de Santo Antonio do Jardim,
conforme a solicitação, em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da solicitação, a
qual poderá se dar a qualquer momento.
14.2. As entregas serão parceladas conforme solicitação dos Departamentos competentes e em todas as entregas deverá
ser fornecida a competente nota fiscal;
14.3. Os produtos deverão ser de boa qualidade, caso contrário, haverá o cancelamento das entregas, devendo ser
entregues produtos das mesmas marcas mencionadas na proposta;
14.4. As entregas dos materiais que forem solicitados pelo Departamento de Educação, deverão ser feitas no
almoxarifado da merenda escolar, sito à Praça João Pessoa, Centro, neste município, em horários e datas
determinados pelo Departamento solicitante.
14.7.
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim/SP reserva-se no direito de não receber os produtos em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo, sem prejuízo das sanções cabíveis, cancelar o contrato
e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
14.8.
A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas exclusivas expensas, produtos nos quais forem
constatadas irregularidades.
14.9.
Quando for o caso, os produtos deverão apresentar prazo de validade em conformidade com o solicitado no anexo
I deste edital, contados da data de sua efetiva entrega.
XV — DA FISCALIZAÇÃO:
15.1. A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim, através de representante do Departamento Municipal de
Educação, exercerá a fiscalização da entrega dos produtos e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em
relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
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15.2. As exigências e atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante
vencedora, no que concerne à execução do objeto desta licitação.
XVI — DO PAGAMENTO:
16.1 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor responsável pela fiscalização
na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal
manifestação.
16.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de
03/02/2011.
16.1.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.
16.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a
Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do
aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 16.1.
16.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
XVII — DAS SANÇÕES:
17.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, salvo justificativa aceita pela
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim, resguardada os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas
seguintes sanções:
a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação, pela
recusa em a retirar a nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
posteriores alterações;
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculado sobre o valor total da
contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 03 (três) dias úteis, na entrega total do objeto deste,
caracterizando a inexecução parcial;
c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação pela
inadimplência além do prazo de 03 (três) dias úteis, caracterizando a inexecução total deste;
d) advertência, que será aplicada sempre por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessária
a regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega do material, a critério da Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Jardim.
17.2.
A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei
Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas
e danos causados à Administração.
17.3.
A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Santo Antonio do Jardim, segundo
procedimentos da Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da
notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim.
17.4.
As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa,
mediante ato do Prefeito Municipal ou do Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim,
devidamente justificado.
17.5.
À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida
ou apresentá-la falsa ou adulterada; ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação; não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar a execução do pedido; comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município de Santo Antonio do Jardim e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores Municipal, caso já
seja credenciada, pelo período de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais
cominações legais.
17.6.
As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
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17.7.
Eventuais atestados de capacidade técnica solicitada pela licitante, referente ao presente procedimento licitatório,
somente serão expedidos pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim, desde que o fornecimento das entregas
realizadas tenha atendido perfeitamente às disposições deste edital.
17.8.
Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla
defesa.
XVIII — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1. A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim poderá cancelar de pleno direito a Ata de Registro de Preços que
vier a ser emitida em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que
motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que, comprovadamente, comprometam
sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiras informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por
força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio
do Jardim.
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.
18.2. A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim, poderá, por despacho fundamentado do pregoeiro (a) e até a
assinatura da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, excluir qualquer licitante, não assistindo a
este o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo
licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.
18.3. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito do pregoeiro (a), devidamente fundamentado.
18.3.1. A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
18.4. As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser arguidas no momento da abertura do envelope
correspondente, quando serão registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao
certame.
18.5. A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital, sendo responsável pela
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase de licitação.
18.6. Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Jardim, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.
18.7. É facultada ao pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
18.8. A proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado para a contratação.
18.9. A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
18.10. Na condução da sessão de pregão, de modo geral, assegura-se ao pregoeiro (a) o direito de desconsiderar fatos e
reclamações que, por irrelevantes e impertinentes, visem, exclusivamente, tumultuar e protelar o andamento do certame.
18.11. As empresas participantes deverão estar de acordo com as normas pertinentes ao objeto, independentemente de
estarem solicitadas no Edital, ficando sob sua inteira responsabilidade a adequação das mesmas, nos órgãos competentes.
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18.12. A empresa vencedora deverá manter sempre atualizada a Documentação de Habilitação, ou seja, não estar com
documentos vencidos.
18.13. As normas deste edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que
não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
18.14. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a).
18.15. Integra o presente edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo III – Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
Anexo IV – Declaração de Inexistência de Impedimento Legal;
Anexo V – Termo de Credenciamento.
Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços.
Anexo VII – Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro empresarial.
Anexo VIII – Declaração de qualificação de Microempresa ou empresa de pequeno porte
Anexo IX – Modelo de Proposta;
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da
Comarca de Espirito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo.
Santo Antonio do Jardim, 09 de fevereiro de 2017.

GILMAR DE OLIVEIRA PEZOTTI
Prefeito Municipal

MAGDA APARECIDA DOS REIS ZUIM
Ordenadora de Despesas
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas de acordo com as especificações abaixo
apresentadas.
2 - ITENS E QUANTITATIVOS
COTA PRINCIPAL = 75%
Item

01

02

Quant.

Kg

Un.

Unid.

Especificações dos produtos ou similares

1.000

Achocolatado em pó enriquecido com no mínimo 8 vitaminas, ferro e zinco. O produto não
poderá conter glúten, óleo ou gordura vegetal hidrogenada, corantes artificiais e aromatizantes
artificiais. Informação nutricional (porção de 20g): Valor energético 74 a 82 Kcal, Proteína 0,2 a
2g; Carboidrato: de 16 a 19g; Gorduras totais: máximo de 0,6g; Gorduras saturadas: máximo de
0,1g; Gorduras trans: 0g; Fibra alimentar: menor ou igual a 1,5g; Sódio: máximo de 40 mg.. O
rendimento mínimo do produto deve ser de no mínimo 40 porções de 200ml por kg. Deverá ser
embalado em saco 400g a 2 kg em polietileno flexível, atóxico e resistente, fechado
hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de
validade. Rotulado de acordo com a legislação. A validade do produto deve ser de no mínimo 6
(seis) meses após a data de fabricação que deve estar claramente impressa na embalagem
primária. Deverá ser preparada com ingredientes sãos e limpos, de primeira qualidade.

8

Achocolatado em pó diet, pote de 210gr. Deverá estar rotulado de acordo com a legislação
vigente. Informação nutricional (porção de 20g): valor energético: 62 a 71 Kcal; carboidratos: 10
a 14g; proteínas: até 2,8g; gorduras totais: máximo de 1,5g; gorduras saturadas: até 1g; gorduras
trans: 0g; fibra alimentar: menor ou igual a 3g; sódio: máximo de 45mg.O produto deverá ser
rotulado de acordo com as Resoluções RDC 359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS e ser
registrado em órgão competente. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.

03

Kg

1.000

Açúcar cristal, contendo no mínimo 99,3% de sacarose. Deverá ser fabricado de suco de cana,
última safra, livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitas e de detritos animais ou
vegetais, em pacotes de 05 kg, embalagem plástica, transparente, peneirado, reembalados em
fardos de 30 kg cada. Informação nutricional (porção de 5g): valor energético: 20 Kcal;
carboidratos: 5g; proteínas: 0g; gorduras totais: 0g; gorduras saturadas: 0g; gorduras trans: 0g;
fibra alimentar: 0g; sódio: 0mg. Validade de 12 meses a partir da data da entrega.

04

Kg

600

Açúcar Refinado, pacotes de 1 Kg e fardo com 10 Kg. Validade mínima de 23 meses à partir da
data de entrega; suas consições deverão estar de acordo com a NTA-52/53(decreto12486 de
20/10/78). Apresentar amostra do produto.

05

Un.

10

Adoçante líquido dietético, a base de sucralose, com frasco de até 100ml. O produto deverá ser
entregue com sua validade em dias igual ou superior a 80% do seu prazo de validade conforme
ficha técnica, a contar da data da entrega.

06

Fr

350

Agrin branco. Isento de substâncias estranhas à sua composição normal e ausência de corantes e
conservantes. No rótulo deverá constar a denominação do produto e rotulagem nutricional.
Embalagem em frascos resistentes e bem lacrados, descartáveis de 750ml. Validade, no mínimo
12 meses a partir da data de entrega.

07

Pct

30

Amido de milho. Produto amiláceo extraído do milho, para uso como espessante. Deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Não
poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. Informação nutricional (porção de 20g): valor
energético: 64 a 77 Kcal; carboidratos: 16 a 19g; proteínas: 0g; gorduras totais: 0g; gorduras
saturadas: 0g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: 0g; sódio: 0mg. Embalagem, caixas de 500 g.
Validade igual ou superior a 12 meses da data da entrega.

08

Kg

30

Aveia em flocos finos, embalagem de 200 - 250 g, polietileno atóxico, com identificação dos
ingredientes, valor nutricional fornecido, data de fabricação e validade. Validade mínima de 10
meses, a contar da data da entrega.

09

Un.

800

Barra de cereal sabor castanha e chocolate: o produto deverá estar de acordo com a NTA 33
(Decreto 12.846/78) e Resolução -RDC nº 12 de 02/01/01- ANVISA. Ingredientes mínimos:
xarope de glicose ou glucose de milho, aveia em flocos, flocos de arroz, castanha do Pará,
açúcar,gordura de palma, estabilizante lecitina de soja, sem gordura trans. Embalagem primária
individual de filme de poliéster metalizado, pesando no mínimo 20gramas, resistente e atóxica.
Embalagem secundária de caixas de papelãoreforçado contendo no máximo 144 unidades. Com
validade de 08 meses após adata de fabricação
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10

Un.

800

Barra de cereal sabor banana aveia e mel: oproduto deverá estar de acordo com a NTA 33
(Decreto 12.846/78) e Resolução -RDC nº 12 de 02/01/01- ANVISA. Ingredientes mínimos:
xarope de glicose ouglucose de milho, aveia em flocos, flocos de arroz, gordura de palma,
estabilizante lecitina de soja, sem gordura trans. Embalagemprimária individual de filme de
poliéster metalizado, pesando no mínimo 20gramas, resistente e atóxica. Embalagem secundária
de caixas de papelãoreforçado contendo no máximo 144 unidades. Com validade de 08 meses
após adata de fabricação

11

Lt

100

Bebida à base de soja, original, líquido contendo 01 litro, em embalagem Tetra Pack, com
vitaminas A, B6, B12, C, D, E, proteínas, ácido fólico, ferro, isento de colesterol e lactose. O
produto deverá ser rotulado de acordo com as Resoluções RDC 359/03 e RDC 360/03 da
ANVISA/MS. Validade mínima de 150 dias a contar da data da entrega.

2.200

Biscoito doce, vitaminado, tipo de maisena. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados,
de caracteres organolépticos anormais. Embalagem em pacotes com dupla embalagem contendo
200g. Validade de no mínimo 08 meses a partir da data da entrega. Informação nutricional
(porção de 30g): valor energético: 120 a 140 kcal; carboidratos: máximo de 25 g, proteínas: 1,5 a
3,1g; gorduras totais: máximo 4,1 g; gorduras saturadas: máximo de 2,0 g, gorduras trans: 0g,
fibra alimentar: menor ou igual a 1,5g e sódio: máximo de 160mg. No rótulo deverá constar a
denominação biscoito seguido de sua classificação.

12

Pct

13

Pct

2.400

Biscoito salgado, tipo cream craker. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. Embalagem em pacotes com de 200 gramas. Informação
nutricional (porção de 20g): valor energético: 123 a 135 kcal; carboidratos: máximo de 21g,
proteínas: até 3,8g; gorduras totais: máximo 5,1 g; gorduras saturadas: máximo de 2,4 g,
gorduras trans: 0g, fibra alimentar: menor ou igual a 1,5g e sódio: máximo de 230mg. Validade
de no mínimo 08 meses a partir da data da entrega. No rótulo deverá constar a denominação
biscoito seguido de sua classificação. Declarar marca.

14

Pct

200

Bisnaguinha- embalagem de 300 g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, leite integral,
emulsificante lecitina de soja e estearoil 2- lactil lactato de cálcio, conservador propionato de
cálcio e acidulante acido ascórbico. Apresentação da amostra.

15

Un.

8

Cereal infantil de milho- embalagem de 230g. Ingredientes: farinha de milho, açúcar, amido, sais
minerais e vitaminas, sal, aromatizante. Contém glúten. Apresentar amostra do produto.

16

Un.

80

Cereal Infantil de arroz- embalagem de 230g. ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sais
minerais e vitaminas, aromatizantes. Contén glúten. Apresentar amostra do produto.

100

Cereal Multicereais- embalagem de 230 g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
acido fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e acido fólico, farinha de arroz, sais
minerais (carbonato de cálcio, fósforo dibásico, sulfato, zinco), vitaminas,probiótico e
aromatizante vanila.Não contem glúten. Porção de 21 g (3 colheres de sopa), valor energético 78
Kcal, Cho 17 g, prot 1,7 g, gorduras trans não contém, sódio 34 mg, cálcio 53 mg, ferro 6,6 mg,
zinco 3 mg, fósforo 39 mg, vitamina C 22 mg, vitamina B1 0,22 mg, vitamina B6 0,07 mg,
niacina 2,9 mg. Apresentar amostra do produto.

17

Un.

18

Kg

40

Chocolate em pó solúvel. O produto não poderá conter glúten, óleo ou gordura vegetal
hidrogenada e corantes artificiais..Informação nutricional (porção de 20g): Valor energético 65 a
75 Kcal, Proteína 1,5 a 2,5g; Carboidrato: de 12 a 16g; Gorduras totais: máximo de 0,6g;
Gorduras saturadas: máximo de 1,5g; Gorduras trans: 0g; Fibra alimentar: menor ou igual a 3,5g;
Sódio: 0 mg. Deverá ser embalado em saco de1kg em polietileno flexível, atóxico e resistente,
fechado hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo
de validade. Rotulado de acordo com a legislação. A validade do produto deve ser de no mínimo
6 (seis) meses após a data de fabricação que deve estar claramente impressa na embalagem
primária. Deverá ser preparada com ingredientes sãos e limpos, de primeira qualidade.

19

Kg

50

Chocolate granulado, com pacotes de no mínimo 500g, sacos plásticos hermeticamente
fechados. Preparado com pasta de cacau em pó solúvel, açúcar, podendo ser ou não adicionado
de leite e outra substância. O produto deverá ser entregue com sua validade em dias igual ou
superior a 80% do seu prazo de validade, a contar da data de entrega.

20

Kg

15

Coco ralado, embalagem atóxica de 1 kg, baixo teor de gordura, hermeticamente fechada. O
produto deverá ser entregue com sua validade em dias igual ou superior a 80% do seu prazo de
validade, a contar da data da entrega.

21

Pct

100

Colorau em pó fino, embalagem com 500gr, de coloração avermelhada, obtido do pó de urucum
com a mistura de fubá ou farinha de mandioca, embalagem de saco polietileno transparente,
atóxica, hermeticamente fechada. O produto deverá ser entregue com sua validade em dias igual
ou superior a 80% do seu prazo de validade, a contar da data da entrega, isento de sujidades,
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22

Pct

20

Ervilha seca. Produto de primeira linha. No rótulo deverá constar a denominação do produto de
acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem nutricional obrigatória. Embalagem em
pacotes de plástico transparente resistente e incolor de 500 g. Validade, no mínimo 06 meses da
data de entrega.

23

Un.

800

Ervilha em conserva- latas de 280 g, preparado com ervilhas previamente debulhadas, envasadas
praticamente cruas, reidratadas ou pré cozidas, imersa em liquido de cobertura apropriada,
submetidas a processo tecnológico adequado antes de hermeticamente fechadas nos recipientes
utilizados, a fim de evitar sua alteração. Apresentar amostra do produto.

1.200

Extrato de tomate em embalagem lata com sistema de abre fácil, sachê ou tetra pak, contendo
340 - 370gr cada. Produto resultante da concentração da polpa de tomates maduros, sem pele e
sem semente, isento de fermentação, não indicando processo defeituoso, apresentar aspecto de
massa mole, cor vermelha (nunca cor marrom ou terra), cheiro e sabor próprios, contendo
informações nutricionais e rotulagem nutricional, contendo aproximadamente 20 tomates para
cada 300 g de massa. Validade de 18 meses a partir da data de entrega. Deverá apresentar a
seguinte Informação nutricional (porção 30g): valor energético: 14 a 22 Kcal; carboidratos: 1,0 a
3,0g; proteínas: até 1g; gorduras totais: 0g; gorduras saturadas: 0g; gorduras trans: 0g; fibra
alimentar: menor ou igual a 1,2g; sódio: máximo de 135mg., o Registro deverá ser isento no MS
conforme Resolução nº 23 - ANVISA/MS de 15 de março de 2000.

150

Farinha de mandioca torrada, obtida da ligeira torração da raladura das raízes da mandioca,
previamente descascada, lavada e isenta do radical cianeto, de material terroso, detritos de
animais e vegetais. Embalagem primária, pacotes de 500 g. O produto deverá ser rotulado de
acordo com as Resoluções RDC 359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Validade mínima de
120 dias a contar da data da entrega.

500

Farinha de milho amarela. Produto obtido pelo grão de milho desgerminado de baixa umidade,
de flocos íntegros, homogêneos isentos de substâncias não comestíveis. No rótulo deverá constar
a denominação do produto de acordo com a sua designação e classificação. Rotulagem
nutricional obrigatória. Informação nutricional (porção de 50g): valor energético: 170 a 188
Kcal; carboidratos: 35 a 43g; proteínas: mínimo de 3g; gorduras totais: 2g; gorduras saturadas:
0g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: menor ou igual a 12g; ferro: menor ou igual a 3,8mg;
sódio: máximo de 30mg. Embalagem em pacotes de plástico transparente resistente e incolor de
500 g. Validade, no mínimo 06 meses da data de entrega.

1.200

Farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, 100% natural, moinho de boa
procedência. Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, sadios, limpo, isento de
terra, com no máximo 15% de umidade. Aspecto: pó fino, branco, cheiro e sabor próprio,
contendo glúten. Informação nutricional (porção 50g): valor energético: mínimo de 170Kcal;
carboidratos: mínimo de 36g; proteínas: mínimo de 4g; gorduras totais: máximo de 1g; gorduras
saturadas: até 0g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: menor ou igual a 2g; sódio: 0mg; ferro:
mínimo de 2,1mg; ácido fólico: mínimo de 75mcg. Embalagem primária deverá ser em sacos em
ráfia resistente e fechado, com volume de 50 kg. Será considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.
O produto deverá estar rotulado com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 4 meses.

kg

2.000

Feijão carioquinha especial, tipo 1, de 1ª qualidade, extra,
constituído de no mínimo 95% de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. O produto não poderá apresentar mais que
15% de umidade e 0,5% de substâncias não comestíveis. Embalagem em pacotes de plástico de
1 kg ou 2 kg, resistentes e incolor, reembalados em fardos plásticos reforçados de 30 kg.
Informação nutricional (porção de 60g): valor energético: 157 a 210 Kcal; carboidratos: mínimo
de 32g; proteínas:11 a 14g; gorduras totais: máximo de 0,7g; gorduras saturadas: 0g; gorduras
trans: 0g; fibra alimentar: menor ou igual a 25g; sódio: menor ou igual a 10mg.Validade mínima
de 4 meses.

Kg

100

Feijão preto, tipo 1, grãos íntegros limpos e secos, sem odor, de 1ª qualidade, Embalagem em
pacotes de plástico de 01 kg, resistentes e incolor, reembalados em fardos plásticos reforçados de
30 kg. Validade mínima de 4 meses.

24

25

26

27

28

29

Un.

Pct

Pct

Kg

30

Lata

140

Fermento em pó. Produto formado por substâncias ou misturas de substâncias químicas que pela
influência do calor e umidade, produz desprendimentos gasosos, capazes de expandir massas
elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade.
Embalagem, latas de 250g. No rótulo deverá constar "fermento químico" e a recomendação
"conservar em ambiente seco". Necessária rotulagem nutricional. Validade de 06 meses a partir
da data de entrega.

31

kg

300

Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico. Produto obtido pela moagem do grão de
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milho, desgerminado ou não. Deverá ser fabricado a partir de matéria prima sã, limpa, isento de
matéria terrosa e parasitas. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. Informação
nutricional (porção 50g): valor energético: 170 a 190 Kcal; carboidratos: 35 a 40g; proteínas:
mínimo de 3,5g; gorduras totais: máximo de 2,5g; gorduras saturadas: até 0,5g; gorduras trans:
0g; fibra alimentar: menor ou igual a 8g; sódio: menor que 5mg. Embalagem, pacotes de 500g
atóxicos, reembalados em fardos de 20-30 kg cada. Validade, no mínimo 6 meses a partir da data
da entrega.

32

33

Kg

kg

80

Gelatina em pó com fibra solúvel, sabores morango, uva, framboesa, abacaxi, cereja Embalagens
de 1 kg, deverá apresentar a seguinte Informação nutricional (porção 20g): valor energético: 29 a
75 Kcal; carboidratos: 5,5 a 17g; proteínas: mínimo de 1g; gorduras totais: 0g; gorduras
saturadas: 0g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: 0g; sódio: máximo de 100mg. Rendimento
mínimo de 58 porções. Validade no mínimo 12 meses, a partir da data da entrega.

100

Leite em pó integral instantâneo enriquecido com vitaminas (A, C e D) e minerais. Leite em pó
integral, com vitaminas e minerais em pacote de 1 kg. Deverá ser preparado com ingredientes
sãos e limpos, de primeira qualidade, ser de fácil preparo por dissolução em água potável e
apresentar a fluidez característica de leite. NÃO CONTÉM GLUTEM. Informação nutricional
(porção de 26g): valor energético: 120 a 160 Kcal; carboidratos: 9,5 a 15g; proteínas: 6,5 a 7g;
gorduras totais: máximo de 8g; gorduras saturadas: máximo de 5g; gorduras trans: máximo de
0,6g; fibra alimentar: 0g; cálcio: 200 a 300mg; sódio: máximo de 150mg. O rendimento mínimo
por quilo do produto deve ser de 38q porções de 200 ml. Embalagem primária: Deverá ser
embalado em saco de 1 kg em poliéster metalizado flexível, atóxico e resistente, fechado
hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de
validade. Rotulado de acordo com a legislação. O produto deverá estar de acordo com a
legislação vigente, em especial: a) Instrução Normativa Nº 28, de 12/06/07, MAPA (composto
lácteo); b) Resolução RDC nº 12, de 02/01/01, ANVISA/MS (padrões microbiológicos); c)
Resolução– RDC nº 175 de 08/07/03, ANVISA/MS (matéria macroscópica e microscópica); d)
Resolução RDC n.º 259 de 20/09/02, ANVISA/MS (rotulagem alimentos embalados); e)
Resolução RDC n.º359, de 23/12/2003, ANVISA/MS (rotulagem porções); f) Resolução RDC
n.º360, de 23/12/2003, ANVISA/MS (rotulagem IDR); g) Resolução RDC nº40, de 08/02/2002,
ANVISA/MS (glúten); h) Resolução RDC 388, de 05/08/1999, ANVISA/MS (aditivos
sobremesas ); i) Decreto 4680, de 24/04/2003, ANVISA/MS (transgênicos); j) Lei nº11265, de
03/01/2006, ANVISA (rotulagem leite e derivados); l) Lei nº11474, de 15/05/2007, ANVISA
(rotulagem leite e derivados).

34

pct

60

Lentilha seca - embalagem com 500gr, obtidos de espécie vegetal genuíno, limpo e seco,
coloração verde pardacenta, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isentos de materiais
plásticos, embalagem transparente, atóxica e hermeticamente fechada. Deverá ser entregue com
sua validade em dias igual ou superior a 80% de seu prazo de validade, a partir da data da
entrega.

35

Un.

100

Maria Mole- sabor coco embalagem de 50g . Ingredientes: açúcar, gelatina, estabilizante
estearoil 2 lactil lactato de sódio e aromatizante. Não contém glúten.

400

Macarrão alfabeto (para bebê - letrinhas miúdas), matéria prima de boa qualidade, sãs e limpas,
isentas de material terroso, parasitas, embalados em pacotes de 500 gramas aproximadamente.
Informação nutricional (porção 80g): valor energético: 275 a 290 Kcal; carboidratos: 58 a 62g;
proteínas: 8,2 a 10,5g; gorduras totais: máximo de 1,1g; gorduras saturadas: até 0,5g; gorduras
trans: 0g; fibra alimentar: menor ou igual a 4g; sódio: máximo de 20mg. Prazo de validade igual
ou superior a 6 (seis) meses a partir da data da entrega. A embalagem deverá ser em sacos
plásticos de polietileno e a massa alimentícia em conformidade com a legislação vigente.
Macarrão ave maria, com ovos pasteurizados, não fermentado. O macarrão deverá ser fabricado
a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias primas terrosas e de parasitas. Será
permitido o enriquecimento do produto com vitaminas e minerais de acordo com a legislação
vigente. Poderá conter aditivos permitidos pela legislação. Ingredientes: sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico e com
ovos e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Informação nutricional (porção 80g): valor
energético: 275 a 290 Kcal; carboidratos: 58 a 62g; proteínas: 8,2 a 10,5g; gorduras totais:
máximo de 1,1g; gorduras saturadas: até 0,5g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: menor ou
igual a 4g; sódio: máximo de 20mg. O produto deverá estar rotulado de acordo com a legislação
vigente. Embalagem: sacos de polietileno, atóxico, reforçado de 500 gramas. Validade mínima
12 meses a partir da data da entrega.

36

Pct

37

Pct

500

38

Pct

2.000

Macarrão caracolino, com ovos pasteurizados, não fermentado. O macarrão deverá ser fabricado
a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias primas terrosas e de parasitas. Será
permitido o enriquecimento do produto com vitaminas e minerais de acordo com a legislação
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vigente. Poderá conter aditivos permitidos pela legislação. Ingredientes: sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico e com
ovos e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Informação nutricional (porção 80g): valor
energético: 275 a 290 Kcal; carboidratos: 58 a 62g; proteínas: 8,2 a 10,5g; gorduras totais:
máximo de 1,1g; gorduras saturadas: até 0,5g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: menor ou
igual a 4g; sódio: máximo de 20mg. O produto deverá estar rotulado de acordo com a legislação
vigente. Embalagem: sacos de polietileno, atóxico, reforçado de 500 gramas. Validade mínima
12 meses a partir da data da entrega.

39

40

41

42

43

44

45

Pct

Un.

Pct

kg

Lata

Lata

Un.

3.000

Macarrão parafuso, com ovos pasteurizados, não fermentado. O macarrão deverá ser fabricado a
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias primas terrosas e de parasitas. Será
permitido o enriquecimento do produto com vitaminas e minerais de acordo com a legislação
vigente. Poderá conter aditivos permitidos pela legislação. Ingredientes: sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico e com
ovos e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Informação nutricional (porção 80g): valor
energético: 275 a 290 Kcal; carboidratos: 58 a 62g; proteínas: 8,2 a 10,5g; gorduras totais:
máximo de 1,1g; gorduras saturadas: até 0,5g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: menor ou
igual a 4g; sódio: máximo de 20mg. O produto deverá estar rotulado de acordo com a legislação
vigente. Embalagem: sacos de polietileno, atóxico, reforçado de 500 gramas. Validade mínima
12 meses a partir da data da entrega.

1.000

Margarina vegetal sem sal, pote com 500 g. produto de primeira qualidade à base de: óleos
vegetais líquidos e interesterificados. Não contém glúten. Com mínimo de 80% de lipídios.
Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro, opaco, com tampa
para contato direto com alimento, mantendo a perfeita vedação da embalagem antes e após a
abertura. Informação nutricional (porção de 10g): valor energético: 59 a 75 Kcal; carboidratos:
0g; proteínas: 0g; gorduras totais: 6,5 a 8,2g; gorduras saturadas: máximo de 2,5g; gorduras
trans: 0g; fibra alimentar: 0g; sódio: 0mg.Produto refrigerado. O produto deverá ser rotulado de
acordo com as resoluções RDC 359/03 e RDC 360/03 da Anvisa/MS. Prazo de validade de 120
dias a contar da data de entrega do produto.

300

Milho para canjica amarela, embalagem com 500gr, contendo 80 % de grãos inteiros, isentos de
matérias terrosas, parasitos e de detritos, com no máximo 15% de umidade. A embalagem
deverá ser de 500 g, estar íntegra, sem qualquer tipo de alteração. O rótulo deverá estar de
acordo com a legislação vigente. O prazo de validade deverá ser de 06 meses a 01 ano a contar
da data de entrega no setor.

200

Milho para pipoca - embalagem de 500g, de primeira qualidade beneficiado, polido, limpo,
isento de sujidades e outras misturas de espécies, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios.
Deverá ser entregue com sua validade em dias igual ou superior a 80% de seu prazo de validade,
a partir da data da entrega.

2.000

Milho verde em grãos selecionados, latas de 200gr (peso drenado) em conserva. Produto obtido
do cozimento de grãos de milho verde, imersos ou não em líquido de cobertura apropriada,
submetidas a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados nos
recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Necessária rotulagem nutricional. Validade
mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Informação nutricional (porção de 130g): valor
energético: 83 a 107 Kcal; carboidratos: 15 a 23g; proteínas: mínimo de 2,3g; gorduras totais:
máximo de 1,5g; gorduras saturadas: 0g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: menor ou igual a
5g; sódio: máximo de 480mg.

40

Milho verde em grãos selecionados, latas de 02 (dois) quilos drenado em conserva. Produto
obtido do cozimento de grãos de milho verde, imersos ou não em líquido de cobertura
apropriada, submetidas a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente
fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Embalagem, caixas de papelão
reforçados com 6 latas cada. Necessária rotulagem nutricional. Validade mínima de 24 meses a
partir da data de entrega. Informação nutricional (porção de 130g): valor energético: 83 a 107
Kcal; carboidratos: 15 a 23g; proteínas: mínimo de 2,3g; gorduras totais: máximo de 1,5g;
gorduras saturadas: 0g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar: menor ou igual a 5g; sódio: máximo
de 480mg.

3.200

Óleo de soja embalagem pet com 900ml - refinado, sem colesterol, tendo sofrido processo
tecnológico adequado, como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não,
desodorização. Informação nutricional (porção de 13mL): valor energético: 108 Kcal;
carboidratos: 0g; proteínas: 0g; gorduras totais: 12g; gorduras saturadas: 2g; gorduras trans: 0g;
fibra alimentar: 0g; sódio: 0mg. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e
deverá estar isento de ranço e de outras características indesejáveis. Validade, no mínimo 12
meses da data da entrega.
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46

Pct

130

Orégano – embalagem com 100gr. Produtos naturais, constituídos de folhas genuínas da espécie,
sãs, limpas, desidratado e específico para culinária, condimento seco, pronto para tempero e
consumo. O produto deverá ser entregue com sua validade em dias igual ou superior a 80% do
seu prazo de validade, a contar da data da entrega.

47

Pct

800

Pó de Café- torrado e moído, embalagem aluminizada de 500 gr. Composição: 100% café, sendo
90%da espécie arábica e 10% da espécie canephora(conilon). Validade do produto 4 meses à
partir da data de fabricação. Deverá ser apresentado certificado da ABIC atualizado(selo de
pureza). Apresentar amostra.

48

Pct

500

Queijo ralado 50gr – tipo parmesão, ralado fino, embalagem hermeticamente fechada com 50gr.
Informação nutricional (porção de 10g): valor energético: 40 a 50 Kcal; carboidratos: até 1,2g;
proteínas: 3 a 4g; gorduras totais: máximo de 4,20g; gorduras saturadas: máximo de 2,5g;
gorduras trans: 0g; fibra alimentar: 0g; sódio: máximo de 150mg.

700

Sal refinado, extra, iodado, cloreto de sódio catalisado, extraído de fontes naturais. Obrigado a
adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) e
antiumectante. Embalagem em pacotes de 1 kg, reembalados em fardos de 30 kg cada. Deverá
trazer no rótulo a denominação "sal", sua classificação, a declaração "iodeto" e a declaração dos
antiumectante mencionados. Validade, no mínimo 24 meses, a partir da data de entrega.

100

Trigo para quibe – pacote de 500gr, isento de sujidades, parasitas e larvas, livre de mofo e
materiais terrosos, acondicionado em sacos plásticos transparentes atóxicos e hermeticamente
fechados. O produto deverá ser entregue com sua validade em dias igual ou superior a 80% do
seu prazo de validade, a contar da data de entrega.

1.000

Dueto – (milho verde e ervilha) em grãos selecionados, latas ou em tetra pak de 200gr (peso
drenado) em conserva. Produto obtido do cozimento de grãos de milho verde e ervilha, imersos
ou não em líquido de cobertura apropriada, submetidas a processo tecnológico adequado antes
ou depois de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração.
Necessária rotulagem nutricional. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega.
Informação nutricional (porção de 130g): valor energético: 100 a 120 Kcal; carboidratos: 18 a
27g; proteínas: mínimo de 2,3g; gorduras totais: máximo de 1,8g; gorduras saturadas: 0g;
gorduras trans: 0g; fibra alimentar: menor ou igual a 5g; sódio: máximo de 606mg.

49

50

51

Kg

Pct

Un.

COTA RESERVADA = 25%
Item

52

Quant.

Kg

Unid.

Especificações dos produtos ou similares

13.000

Arroz agulhinha tipo 1, longo fino, beneficiado, polido, limpo, grãos inteiros longos e finos, em
pacotes de 05 kg. O produto deve conter no mínimo 90% de grãos inteiros e não poderá
apresentar mais que 15% de umidade. Embalagem em pacotes plásticos transparente, resistente e
incolor, reembalados em fardos de papel multi-folhado ou plástico reforçado de 30 kg. O
produto deverá ser rotulado de acordo com o cereal de origem e classificação. Informação
nutricional (porção de 50g): valor energético: 170 a 185 Kcal; carboidratos: 39 a 40g; proteínas:
mínimo de 3g; gorduras totais: 0g; gorduras saturadas: 0g; gorduras trans: 0g; fibra alimentar:
menor ou igual a 2g; sódio: máximo de 25mg. Validade no mínimo 12 meses a partir da data de
fabricação.

2.1 – Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos em Itens (Cota Principal), correspondente a 75% (setenta e
cinco por cento) da quantidade total do Objeto licitado, destinado à participação dos interessados que atendam aos
requisitos deste edital; e Item 1-B (Cota Reservada), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total
do Objeto licitado, destinado à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem
prejuízo da sua participação na Cota Principal.
3 – PRAZOS
3.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão do Departamento de
Educação/Merenda Escolar, pelo prazo de 12 (doze) meses, ou até a entrega total dos itens.
3.2 - A entrega dos produtos deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias, após a expedição da Autorização de Fornecimento.
4 – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
4.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Merenda Escolar, sito a Praça João Pessoa, centro, neste
Município.
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4.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e
condições deste Termo de Referência.
4.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo
estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal
Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
5.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS nº 1 de
03/02/2011.
5.1.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor contratado.
5.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a
Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do
aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 5.1.
5.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo,
anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento,
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
6.1.4 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à
CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão nº 002/2017 e na
Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao
Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas em lei.
9 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
9.1 - As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a necessidade desta Municipalidade em até 05 (cinco) dias corridos,
contados da solicitação; após esse prazo, as entregas serão consideras em atraso e sujeitas às multas contratuais e para
tanto, dentro da vigência contratual ou até a entrega total da quantidade licitada
9.2 - A forma de entrega dos itens deste Pregão deverá ser no local do Departamento da Sede da Merenda Escolar, de 2ª a
6ª feira, das 07:00 às 16:00 horas, na Praça João Pessoa, nº 132 – Santo Antonio do Jardim.
9.3 - A empresa contratada será responsável pela entrega dos produtos, devendo para isso disponibilizar pessoal e
equipamentos (caminhão etc.).
9.4 - O transporte dos produtos perecíveis deverá ser feito em veículos com carroceria fechada, isotérmica, com certificado
de vistoria concedido pela autoridade sanitária (artigo 453, parágrafo 4º do Decreto Estadual 12.342 - Portaria 15 do
Controle de Vigilância Sanitária (CVS) e CVS nº 06 de 17/11/1999 com temperatura mínima de - 15º C.
9.5 - No caso de terceirização do serviço de entrega, é obrigatória a apresentação do CEVS da empresa que presta o serviço
e o contrato com esta empresa terceirizada, conforme Portaria CVS nº 1 de 22/01/2007.
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9.6 - A validade mínima dos produtos estocáveis e perecíveis deverá ser de 6 (seis) meses contados da data de sua
fabricação, sendo que a data da entrega não poderá exceder de 30 (trinta) dias a data da fabricação.
9.7 - Durante a execução contratual, a empresa contratada ficará responsável por arcar com os custos de laboratório para
análise de produtos por ela fornecidos para comprovar as características bem como a qualidade desses produtos, caso isto
seja solicitado pelo Departamento de Educação. O Departamento de Educação determinará quais os laboratórios a serem
utilizados para estas análises.
10 – AMOSTRAS
10.1 – As empresas declaradas vencedoras do certame deverão entregar, em até 02 (dois) dias úteis, após o encerramento
dos lances verbais, 02 (duas) amostras (da mesma marca) dos itens que venceram, ambas em embalagem ORIGINAL, em
atendimento as especificações técnicas descritas neste Edital, sendo uma para testes e outra para contra prova. As amostras
deverão ser entregues com carta-protocolo em papel timbrado, em duas vias. Nessa carta protocolo o licitante deverá, caso
tenha interesse, manifestar sua intenção de acompanhar a análise das amostras, contendo também telefone e e-mail para
contato.
10.1.1 – As amostras deverão serem entregues na Sede da Merenda Escolar.
10.1.2 - As embalagens das amostras deverão ser etiquetadas com o nome do licitante, o número do Pregão Presencial e
com o número do item.
10.1.3- Para os licitantes que apresentem proposta para item (ns) com mais de um sabor na sua descrição, deverão ser
apresentados amostra para todos os sabores elencados, a fim de possibilitar variedade na composição do cardápio.
10.1.4 – O resultado da análise das amostras será divulgado em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da entrega
das amostras.
10.2 - As amostras apresentadas serão submetidas às análises e avaliação pela equipe técnica do Departamento de
Alimentação Escolar do Município de acordo com os parâmetros descritos nos respectivos itens e ainda conforme o
descrito abaixo:
10.2.1 - Análise EMBALAGEM será avaliada: Material, Resistência/Vedação do Material, Peso, Prazo de Validade.
10.2.2 - Análise ROTULAGEM será avaliada: Ingredientes, Informação nutricional, Registro no órgão competente e Modo
de Preparo.
10.2.3 - Análise DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA será avaliada: Ficha Técnica e Registro do rótulo do produto e
atendimento da amostra apresentada com a documentação técnica.
10.2.4 - Análise PRODUTO PRONTO quanto a: Sabor, Textura, Rendimento, Odor e Aparência de acordo com os
parâmetros descritos e a necessidade do Departamento.
10.2.5 - Ficam desde já cientes os licitantes de que os produtos considerados insatisfatórios em qualquer das análises serão
automaticamente desclassificados.
10.2.6 - As amostras NÃO serão devolvidas após a análise.
10.3 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – Entrega juntamente com as amostras
10.3.1 - A documentação técnica abaixo elencada deverá ser entregue, somente dos licitantes declarados vencedores,
devendo esta estar identificada uma a uma a qual item de que correspondem cada um dos documentos apresentados.
10.3.2 - FICHA TÉCNICA - por tratar-se de um documento que não onera o licitante e em atendimento ao previsto pela
RESOLUÇÃO/FNDE/CD/N.32 DE 10 DE AGOSTO DE 2006, VI – DO CONTROLE DE QUALIDADE DO
PROGRAMA, deverá ser apresentada ficha técnica ORIGINAL ou COPIA AUTENTICADA emitida pelo fabricante e
assinada pelo responsável técnico do mesmo.
10.3.3 - REGISTRO DO PRODUTO - Em atendimento ao previsto pela RESOLUÇÃO/FNDE/CD/N.32 DE 10 DE
AGOSTO DE 2006, VI – DO CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA, deverão ser apresentadas, conforme o
caso:
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- Produtos cuja competência de registro seja o Ministério da Agricultura/SIF/SISP/SIM:
· deverá ser apresentado o registro do produto acompanhado do croqui de rótulo aprovado no Ministério da
Agricultura/SIF/SISP/SIM.
- Registro do estabelecimento fabricante no Ministério da Agricultura/SIF/SISP/SIM.
- Produtos cuja competência de registro seja o Ministério da Saúde:
· Uma vez que os produtos de competência do Ministério da Saúde são dispensados de registro deverá ser
apresentada declaração expressa do licitante elencando quais os itens por ele cotados são regulamentados pelo
Ministério da Saúde e assim dispensados de registro.
10.4 - Será também solicitado da licitante vencedora, licença de funcionamento ou alvará sanitário, com o último relatório
de inspeção sanitária dentro do prazo de validade, emitido por órgão competente e que comprove que a empresa foi
vistoriada pelo Serviço de Vigilância Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço Federal ou Estadual do setor da Agricultura,
no prazo estabelecido oficialmente, mostrando que estão aptas para o funcionamento regular, os quais deverão ser
fornecidos juntamente com as amostras e os demais documentos solicitados.

Fabiana Felisberto Faria
Dirigente Municipal de Educação

Vanessa Cristina Lino
Nutricionista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP
CNPJ: 45.739.091/0001-10

Rua Presidente Álvares Florence, 373
Fone/Fax: (19) 3654-1204 - (19) 3654-1209

ANEXO II
Declaração de Pleno Atendimento

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº
______, sediada à _____________________________, interessada em participar no processo licitatório, Pregão nº
002/2017, da Prefeitura do município de Santo Antonio do Jardim, declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende aos
requisitos de habilitação constantes no edital.
Local e data.
_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Em papel timbrado da empresa licitante

DECLARAÇÃO FORA DO ENVELOPE
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº
123456456, sediada à _____________________________, interessada em participar no Edital de Pregão nº 002/2017, da
Prefeitura do Município de Santo Antonio do Jardim, declaro, sob as penas da lei, que nos termos do § 6.º do artigo 27 da
Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal.
Local e data.
_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

Em papel timbrado da empresa licitante
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ANEXO IV
Declaração de Inexistência de Impedimento Legal

Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou contratar com essa
Administração, referente ao Pregão nº 002/2017 da Prefeitura do Município de Santo Antonio do Jardim.
Declaramos ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a identificação da responsável
para a assinatura do contrato.
Local e data.
_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V
TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO DE PROCURAÇÃO)

A empresa _________________, com sede na ______________, CNPJ Nº __________________, representada pelo(a)
Sr.(ª) ___________, CREDENCIA o(a) Sr.(ª) __________, portador do R.G nº _________ ____ e CPF nº
_____________, para representá-la perante o Município de Santo Antonio do Jardim, em licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 002/2017 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
MEDICAMENTOS EM GERAL PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “FARMACÊUTICO RAUL DA COSTA
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM) podendo formular lances, negociar e praticar todos
os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases da licitação.
Local __________, __ de _______ de 201___.
_________________
Assinatura

Entregar esta via fora do envelope Documentação
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ANEXO VI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
PREGÃO PRESENCIAL Nº
REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº________/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, Estado de São Paulo,
Entidade do Direito Público, com sede na Rua Presidente Álvares Florence, nº 373, centro, Santo Antonio do Jardim,
Estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob 45.739.091/0001-10, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, o Senhor GILMAR DE OLVEIRA PEZOTTI, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade, RG nº
xxx e do CPF/MF xxxxx, residente e domiciliado à Rua _____________, resolve, nos termos da Lei 8.666/1993, em face
das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 002/2017, REGISTRAR OS DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS), PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DE CONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
JARDIM, conforme descrito no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 002/2017, da licitante
________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, com sede na Rua
_________________________________________, nº _______________, Cidade de ______________________________,
Estado
do
_____________________,
CEP.
_______________________________
nº
_______________________________________, neste ato representada por, _____________________________________
portador do RG nº _____________________, expedido pela ____________, inscrita no CPF sob o nº.
___________________.
CLÁUSULA I – DO OBJETO.
1.1 - A presente licitação tem por objeto proceder ao Sistema de Registro de Preço para Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS), PARA ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DE CONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
JARDIM, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, bem como da proposta da
Licitante descrita no preâmbulo desta Ata.
1.2 - Fica registrado para o (s) item (s) abaixo especificado (s) o (s) seguinte (s) preço (s):
CLÁUSULA II - MATERIAL DE CONSUMO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

PREÇO UNIT

PREÇO TOTAL

2.1 - São obrigações do Licitante REGISTRADO, entre outras:
2.2 - Assinar a ata de fornecimento com a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis, contados da solicitação formal.
2.1.1 - Entregar os produtos de acordo com as solicitações do Departamento de Educação e em conformidade com o edital.
2.4 - Providenciar a imediata substituição dos itens por irregularidades constatadas pelo responsável pelo Departamento de
Educação na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata.
2.5 - Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo (s)
documento (s) que comprove (m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, bem como os que comprovem a
sua compatibilidade com as obrigações assumidas.
2.6 - Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente
Ata de Registro de Preços.
2.7 - Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato. Nas
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supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA.
2.8 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente A.R.P.
2.9 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados,
ficando, ainda, a Contratante e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária
ou subsidiária.
2.10 - Pagar, pontualmente, os fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente Ata, exonerando a Contratante de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA DESTA A.R.P.
3.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade por um ano, ou seja, de ___________ de ___________ de 2017
até ____________ de ____________ de 2018;
CLÁUSULA IV - DO REGISTRO DOS PREÇOS
4.1 - Ao preço do primeiro colocado no item, poderão ser registrados tantos fornecedores quantos sejam necessários,
obedecida a ordem de classificação, para que se complete a quantidade estimada para o item;
4.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Jardim;
PARÁGRAFO ÚNICO: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade
interessada, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
4.3. Os preços objeto do presente registro são aqueles ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de
Preços, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial nº 002/2017 e Processo Licitatório n° 002/2017,
conforme anexo I, desta Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
São obrigações da Contratante, entre outras:
5.1 - Gerenciar esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para
atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação
definidos pelos participantes desta Ata;
5.2 - Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
5.3 - Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Departamento de Educação;
5.4 - Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial, durante a
vigência da presente Ata.
CLÁUSULA VI - DA CONTRATAÇÃO.
6.1 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, a Contratante e/ou órgãos participantes poderá contratar
concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de
fornecimento da (s) detentora (s), obedecida a ordem de classificação das propostas e preço registrado.
6.2 - O Registro de Preços efetuado não obriga a Administração a firmar a (s) contratação (ões) nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.
6.3 - A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes e pelo gerenciador,
mediante a assinatura de contrato.
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6.4 - A Contratante poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes, nos
casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos
termos do parágrafo 4º do art.62 da Lei 8666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO À CONTRATADA.
7.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos produtos o valor registrado nesta Ata de
acordo com a quantidade efetivamente entregue, podendo ocorrer em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e
documento fiscal e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
7.2 - O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA, até 30 dias, mediante
apresentação do documento fiscal, juntamente com os documentos pertinentes.
§ 1º: O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias, no mínimo, e estar acompanhado dos seguintes
documentos:
§ 2º: O documento fiscal não aprovado pela Administração será devolvido à CONTRATADA para as devidas
correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e
consequente aprovação pela Administração.
§ 3º: Ocorrendo antecipação do pagamento, mediante solicitação da CONTRATADA, que poderá ser aceita ou não
pela Administração, será deduzido do valor total o equivalente a 5% (cinco por cento) a título de desconto.
CLÁUSULA VIII - DAS ALTERAÇÕES DA ATA.
8.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes
casos;
§ 1º: o (s) preço (s) registrado (s) poderá (ao) ser revisto (s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo a Contratante promover as negociações
junto aos fornecedores registrados.
§ 2º: Quando o (s) preço (s) registrado (s), por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Contratante deverá;
I - Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado;
II - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação;
§ 3º: Quando o valor de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, a Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação da (s) penalidade (s) prevista (s)
nesta Ata e no Edital, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
II - Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos
produtos;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
§ 4º: A Contratante revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da
legislação vigente.
8.2 - O Registro de Preço (s) do fornecedor registrado será cancelado quando:
I - Houver interesse público, devidamente fundamentado;
II - O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
III - o fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste Edital, sem justificativa aceita pela
Contratante;
IV - Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V - O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no
mercado; ou ainda
VI - Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade
do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta A.R.P., tendo em vista fato
superveniente e aceito pela Contratante.
CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE
9.1 - Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80, 86
a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA X - DA IMPUGNAÇÃO AOS PREÇOS REGISTRADOS
10.1 - A presente Ata de Registro de Preços permanecerá afixada no quadro de avisos do Paço Municipal por, 15 (quinze)
dias sendo qualquer cidadão parte legítima para impugnar, neste período, os preços registrados;
10.2. As impugnações se darão em razão de incompatibilidade dos preços registrados com o vigente no mercado;
10.3. As impugnações deverão ser interpostas por escrito e protocolizadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Santo Antonio do Jardim;
10.4. Os responsáveis pelo Registro de Preços deverão julgar as impugnações no prazo de 03 (três) dias, a contar de sua
apresentação;
DAS PENALIDADES.
10.1 - Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da parcela não cumprida, no caso de atraso, limitado a 3 (três) dias;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota de empenho, quando ocorrer recusa injustificada para retirá-la
dentro do prazo estabelecido pela Administração;
c) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso, caracterizando-se,
portanto, o descumprimento da obrigação assumida;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Jardim, pelo prazo de até dois anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.2 - A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:
I - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para a Contratante;
II - Execução insatisfatória ou inexecução da entrega dos produtos, desde que a sua gravidade não recomende o
enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III - pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos na distribuição dos produtos da Contratante.
10.3 - Decorridos 3 (três) dias de atraso na entrega, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II
do item 9.1 ou no item 9.2, poderá a Contratante optar pela rescisão do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: As multas a que se referem o inciso II do item 9.1 alíneas a, b, e c, não impedem que a
Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de preço do fornecedor e, ainda aplique as outras
sanções previstas no item 9.1, em seus incisos I, III e IV, facultada a defesa prévia da PROMITENTE e/ou
CONTRATADA, no respectivo processo.
10.4 - As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante.
§ 1º: Inexistindo pagamento devido pela CONTRATANTE, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o
pagamento do que for devido, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação
da multa.
§ 2º: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, a Contratante poderá valer-se do valor dado em garantia
e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
10.5 – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Município de
Santo Antônio do Jardim, será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo
da CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
Contratante ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.
PARÁGRAFO ÚNICO: A penalidade prevista neste item é de competência exclusiva da Contratante, facultada a defesa
prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM - SP
CNPJ: 45.739.091/0001-10

Rua Presidente Álvares Florence, 373
Fone/Fax: (19) 3654-1204 - (19) 3654-1209
CLÁUSULA XI - DISPOSIÇÕES FINAIS.
11.1 - As omissões desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de
acordo com o que dispuserem o Edital de Pregão Presencial nº 002/2017 e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
11.2 – Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
11.3 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente
o Foro da Comarca de Espirito Santo do Pinhal.
11.4 - O presente registro decorre de adjudicação à PROMITENTE CONTRATADA do objeto:, REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS),
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM conforme quantidades e especificações constantes no Termo de
Referência – Anexo I, conforme decisão do(a) Pregoeir(a) da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim, lavrada em
Ata, de __/__/2017, e Homologação pelo Prefeito Municipal em __/__/2017.
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e
forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na
presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
Santo Antonio do Jardim, em de 201___.

CONTRATANTE

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2:

CONTRATADA
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ANEXO VII
Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial

(Nome da empresa), devidamente inscrita ao CNPJ nº (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), Inscrição estadual nº.
(XXXXXXXXXXXXXXXXX), sediada na Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade
XXXXXXXXXXXX, Estado XX, neste ato representada por (XXXXXXXXXXXX), portador da cédula de identidade nº.
XXXXXXXXXXX, inscrita ao CPF nº XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua/Av.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, para os fins de dar
cumprimento às exigências do processo licitatório nº 002/2017, Pregão Presencial nº 002/2017, DECLARA SOB AS
PENAS DA LEI, que os documentos apresentados, tais como: estatuto social, contrato social e sua respectiva última
alteração (se couber) ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de
sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa investidura, tratam-se de
documentos em vigência e efetivamente válidos e verídicos na data da licitação.
Local e data.
_________________________________________________________.
(Representante da empresa)
Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes deverão transcrevê-lo em impresso próprio,
assinar e carimbar, para apresentação dentro do envelope – documentos de habilitação.
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ANEXO VIII
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
Pregão nº 002/2017
Processo nº 002/2017
DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, 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 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 realizado mediante Pregão 002/2017, bem como estando apta para exercer o
direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições,
declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados da data de publicação da homologação deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da
sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93.
.............................. , .... de ............... de 2017.
_________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(Carimbo da empresa)
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ANEXO IX
PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017
MODEO DE PROPOSTA
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CNPJ:
E-MAIL:
C. C.:
BANCO:
REP. LEGAL/PROCURADOR:
R.G.:
END:
CIDADE:

UF:
CEP:
I.E.:
TEL/FAX:
AGÊNCIA:
CPF:
UF:

INSTRUMENTO COM PODERES FIRMAR CONTRATOS:

CEP:

CONTRATO SOCIAL

PROCURAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ESTOCÁVEIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM, COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
Lida e analisada as condições estipuladas no edital do Pregão Presencial nº 002/2017, promovido pela Prefeitura Municipal
de Santo Antônio do Jardim, com as quais concordamos irrestritamente, passamos a formular a seguinte proposta, para
fornecimento dos produtos abaixo:
COTA PRINCIPAL – 75%
Item

Quant

Unid

Especificação

Marca

Preço Unit

Preço Total

Marca

Preço Unit

Preço Total

Valor total por extenso:
COTA RESERVADA – 25%
Item

Quant

Unid

Especificação

Valor total por extenso:
a) Prazo para entrega: ______________ (máximo de 05 dias uteis após o pedido).
b) Prazo de validade da proposta: _______________ (mínimo 60 dias).
Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I – Termo de
Referência.
Declaro que os preços apresentados contemplam, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação, necessárias à completa execução do contrato.
Data: ____/_____/_____
______________________________
Nome e Assinatura da Proponente
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
(A ser formalizado junto com a ata de Registro de Preços)

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
Órgão: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim
Contrato n°. (de origem):
Objeto:
Contratante:
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 cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°. 709, de 14 de
janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Santo Antônio do Jardim, ___ de ___________ de 2017.

CONTRATADA

CONTRATANTE
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO (PRESENCIAL) n.º 002/2017
PROCESSO ADM. n.º 002/2017
OBEJTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
(ESTOCÁVEIS),
PARA
ATENDIMENTO
DAS
NECESSIDADES DE CONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTONIO DO JARDIM, COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Denominação: ________________________________________________________________________
CNPJ n°: ____________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________________
Cidade: __________________________________________________ Estado: ___________________
Telefone: ___________________________________ Fax: ____________________________________
Obtivemos, através do acesso à página http://sajardim.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório
da licitação acima identificada.
Local: ____________________________________________, ____ de __________________ de 2017.
Nome: _____________________________________________________________________________

Assinatura
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o
recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e Compras, pelo e-mail
administrativo@sajardim.gov.sp.br.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Jardim da responsabilidade da comunicação
por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

