
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO

RUAXV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-MAIL licitacao@pariqueraacu.sp.gvo.br

PREGÃO PRESENCIALN°036/2019

PROCESSO Nº 090/2019
EDITAL N° 050/2019

LICITAÇÃO DIFERENCIADACOM COTARESERVADAPARAME / MEI / EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA
ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO – Conforme especificações técnicas do Termo de
referência - Anexo I, para atender as necessidades do Departamento Municipal da Educação.

Visita Técnica: A visita técnica, dar-se-á do dia 13/12/2019 ao dia 10/01/2020, das 08:30
horas até às 11:30 horas e das 14:00 horas até às 17:00 horas e no dia 10/01/2020 das 08:00
até as 09:00, que deverá ser agendada no Departamento Municipal de Educação e Cultura, sito
à Rua Dr. Carlos Botelho, nº 84, ou através do Tel/fax nº 3856-4410 ou 3856-2148, das 08:30
horas até às 11:30 horas e das 13:00 horas até às 16:30 horas.

A realização da visita técnica será opcional das licitantes interessadas em participar do certame,
sendo que a empresa que optar por não realizar a visita técnica, caso vencedora, deverá cumprir
o contrato na integra, não podendo alegar desconhecimento das condições para a execução das
entregas

Credenciamento: entrega das propostas, das habilitações das 09:00 horas às 09:30 horas do
dia 10/01/2020 na Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, à Rua XV de Novembro, nº 686,
Centro – Pariquera-Açu/SP.

Sessão Pública, início às 09:30 horas do dia 10/01/2020, na Prefeitura Municipal de Pariquera-
Açu, à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro – Pariquera-Açu/SP.

Fazem parte integrante deste edital os anexos abaixo relacionados:

ANEXO I: Termo de Referência

ANEXO II: Modelo de Proposta

ANEXO III: Modelo de Procuração para Credenciamento.

ANEXO IV: Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação.

ANEXO V: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO VI: Endereços de Entrega dos Produtos de Gêneros alimentícios.

ANEXO VII – Minuta do Contrato
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3 – DO CREDENCIAMENTO
4 – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO
7 - DAS AMOSTRAS
8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
9 - DO RECURSO DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10 – DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
11 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
12 – DA FORMA DE PAGAMENTO
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15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Senhor JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU,
Estado de São Paulo, usando a competência, torna público que se acha aberta, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019, do tipoMENOR PREÇO POR ITEM –
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar deste
município, atendendo as especificações técnicas do Termo de Referência - Anexo I, para
atender as necessidades do Departamento Municipal da Educação, que será regido pela Lei
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 404/2.008 e 493/2.009,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1.993, com alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2.006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que
dele fazem parte integrante.

A visita técnica, deverá ser agendada no Departamento Municipal de Educação e Cultura, sito
à Rua Dr. Carlos Botelho, nº 84, ou através do Tel/fax nº 3856-4410 ou 3856-2148, do dia
13/12/2019 até o dia 10/01/2020, das 08:30 horas até às 11:30 horas e das 14:00 horas até às
17:00 horas e no dia 10/01/2020 das 08:00 até as 09:00 , onde o interessado deverá protocolar
o credenciamento, constando número do pregão, objeto, nome, cargo, CPF e RG do visitante,
dia e horário da intenção para início da realização da visita.

A realização da visita técnica será opcional das licitantes interessadas em participar do certame,
sendo que a empresa que optar por não realizar a visita técnica caso vencedora, deverá cumprir
o contrato na integra, não podendo alegar desconhecimento das condições para a execução das
entregas

Os envelopes contendo as propostas, os documentos de habilitação deverão ser entregues no
Setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu sito à Rua: XV de novembro,
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, local onde será realizado o credenciamento com início às
09:00 horas do dia 10/01/2020.

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de Pariquera-
Açu, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, com a participação
dos credenciados que se apresentarem para participar do certame, e será conduzida pelo
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo através da
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Portaria nº 464/2019. A proposta com ausência de credenciado será considerada seu valor
inicial impressa. A sessão terá início às 08:30 horas, sendo suspensa às 12:00 horas com
reinício às 13:30 horas e término às 17:30 horas, reiniciando às 08:30 horas do dia seguinte, e
sucessivamente até que sejam concluídas as etapas do Pregão.

A presente licitação está estimada em R$ 1.073.662,97 (um milhão e setenta e tres mil
seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), sendo o valor de R$ 251.971,11
(duzentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta e um reais e onze centavos) reservado
para as ME / MEI / EPP referente aos itens
27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53 e 54.

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, atendendo às
especificações técnicas do Termo de referência - Anexo I, para atender as necessidades do
Departamento Municipal da Educação.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. – Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.
2.2 – Para os itens da COTA RESERVADA, só poderão participar microempreendedores
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação e que preencherem a todas as exigências constantes neste Edital.
2.4. – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que se apresentem:
a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução;

b) Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com os órgãos públicos de
Pariquera-Açu, ou que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si,
ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo;

2.6 – A participação no presente certame implica na inexistência de sanção de declaração de
inidoneidade, respondendo por má fé a participação nesta condição.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
3.1. A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

3.2.1. Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade
em vigor.
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3.2.2. Instrumento particular de procuração, no modelo do ANEXO III, em papel timbrado da
empresa, caso a procuração não esteja em papel timbra a assinatura deverá estar com firma
reconhecida, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de seu contrato social ou
estatuto em vigor. No caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de documentos
de eleição de seus administradores, ou, prova de registro comercial no caso de empresa
individual.

3.2.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
cópia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direito e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado
de documentos de eleição dos administradores ou, prova de registro comercial no caso de
empresa individual.

3.2.4. A empresa proponente deverá apresentar junto ao credenciamento, fora dos envelopes, o
atestado de visita técnica, caso tenha realizado.

3.3. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: -

3.3.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 01 (Proposta) e
nº 02 (Habilitação).

3.4. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

3.4.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com
o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01
(Proposta) e nº 02 (Habilitação).

3.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada Empresa Licitante credenciada.

3.6 A ausência do Credenciado, após o início da sessão de lances, implicará automaticamente
na declinação do item em disputa, não impedindo a participação nos lances seguintes em que o
Credenciado se fizer presente.

3.8. 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 praticar na fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção
de interpor ou renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portando, o preço
apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
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4.1 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em
02 (dois) envelopes, identificados em sua parte externa com o nome da proponente e pelos
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019
PROCESSO Nº 090/2019
EDITAL N° 050/2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ:

ENVELOPE Nº 02: HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019
PROCESSO Nº 090/2019
EDITAL N° 050/2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ:

4.2. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa preferencialmente em papel
timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador,
juntando-se a procuração.

4.3. 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 Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

5.1.1. Nome, endereço e CNPJ da Licitante;

5.1.2. O número do Pregão;

5.1.3. A descrição do objeto da presente licitação, com a indicação em destaque da marca
ofertada, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – Anexo I deste
Edital;

5.1.4. Valor unitário do item:

5.1.5. Valor total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurada 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;

5.1.6. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

5.1.7. Condições de pagamento:
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5.1.8. Prazo e forma e de Entrega:

5.1.9. Responsável pela Assinatura do Contrato, Cargo/Função, nº C.P.F., nº R.G.:

5.1.10. Praça para pagamento: Banco, Agência, Conta Corrente.

5.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

5.3. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial.

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “HABILITAÇÃO”

6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

6.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada no subitem 6.1.2, deste subitem;

6.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

6.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, quando a atividade assim o exigir.

6.1.6. Os documentos relacionados nos subitens 6.1.1 a 6.1.4 deste subitem 6.1 não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.

6.2. REGULARIDADE FISCAL

6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

6.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto deste certame;

6.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das
seguintes certidões:
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6.2.3.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais)
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e

6.2.3.2 Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de
Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos
termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de isenção ou
de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

6.2.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

6.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa
TST nº 1470/2011.

6.2.6 Prova de Regularidade Municipal, do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei,
com prazo de validade em vigor (artigo 29, inciso III, Lei Federal nº 8.666/93).

6.2.6.1 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliários do Domicilio ou Sede da Licitante.

6.2.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

6.2.7.1. Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal dasME, MEI e EPP,
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta
Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;

6.2.7.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.8.1,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei
10.520/02.

6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICAFINANCEIRA
6.3.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;

6.3.1 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;

6.3.2 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

6.3.3 Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no
momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome
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do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação
judicial está sendo cumprido;

6.3.4 Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no
momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar comprovação
documental de que as obrigações.

6.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

6.4.1. Apresentar nos termos da Lei n° 6.360, de 23.09.76, regulamentada através do Decreto
n° 79.094, de 05.01.77 do Ministério da Saúde e o art. 5º da Portaria n: 2.814/98/SVS/MS de
29.05.98, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
alterada pela Portaria n.º 3.765/svs/ms, de 20.11.98, em original e/ou publicação no Diário
Oficial da União ou por qualquer processo de cópia autenticada:

a) Alvará de licença sanitária, expedido pela unidade competente, da esfera Estadual ou
Municipal, da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado;

6.4.2 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da
Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da
pessoa jurídica), interessada em participar no processo
licitatório, na Modalidade Pregão (Presencial) nº. 036/2019,
da Prefeitura do Município de xxx, declaro sob as penas da
lei que 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 7º,
da Constituição Federal.
Local e data, nome, rg e assinatura do representante legal.

6.5 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.5.1. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos
documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora o
contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

6.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.

7. DAS AMOSTRAS
7.1 As Empresas Licitantes vencedoras dos itens que é necessária apresentação de amostra
deverão apresentar as amostras etiquetadas em embalagem individual original, referentes aos
itens solicitados e especificado no Anexo I, contendo as seguintes informações: Nº do Pregão,
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Nome da Empresa e CNPJ, juntamente com uma relação impressa dos produtos, constando:
n° do item, produto e marca, no PRAZO DE ATÉ 05 DIAS, após o certame para análise, pela
Comissão designada, à Avenida Dr. Carlos Botelho, nº 84 – Centro – Pariquera-Açu/SP.

7.2 As amostras serão analisadas em Sessão Pública a partir das 09:00 horas, decorrentes do
certame, como descrito no item 7.1, pela Comissão Especial designada pela Portaria
n°588/2019 , no mesmo endereço acima descrito (item 7.1), podendo qualquer cidadão
acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos.

7.3 Os eventuais recursos em face de não aprovação das amostras e conseqüente
desclassificação da proposta serão interpostos após sua apresentação, nos termos da lei.

7.4 As amostras que serão apresentadas correrão à custa da empresa interessada em participar
do processo licitatório, não cabendo pleito posterior de indenização por despesas realizadas
para poder participar do certame.

7.5 Serão analisadas as amostras das empresas licitantes vencedoras, que, poderão ser
classificadas ou não por analistas designados, pela Portaria conforme item 7.2.

7.6 As amostras não serão devolvidas às empresas licitantes, sendo utilizadas como prova de
comprovação da análise de aprovação ou reprovação das mesmas

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração de 30 (trinta) minutos, podendo ser prorrogado enquanto houver Licitante presente
para o credenciamento, ou se for do interesse da Administração Pública.

8.1.1. Esgotado o prazo estipulado no item anterior e havendo ainda Licitante presente a ser
credenciada, o prazo será prorrogado até o cadastramento de todos os Licitantes presentes.

8.1.2. Após o cadastramento do último Licitante presente, será dado um prazo de 05 (cinco)
minutos quando será considerada encerrado o Credenciamento.

8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro, a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e conforme o caso
declaração de microempresa ou de empresa de pequeno porte, de acordo com os
estabelecidos nos Anexos IV e V do Edital e, em envelopes separados, a PROPOSTA de
preços e os documentos de HABILITAÇÃO.

8.2.1. Esgotados os horários estabelecidos no item 8.1 e subitens, estará encerrado o
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame.

8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, serão na forma seguinte:
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8.3.1 . Os lances obedecerão a ordem numérica constantes do Anexo I – Termo de Referência
e Anexo II – Planilha Proposta, não sendo admitido lances fora da ordem seqüencial.

8.3.2. Desclassificada a proposta cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições
fixados no Edital;

8.3.3. No tocante 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;

8.3.4. As propostas, que apresentarem falhas em pontos reconhecidamente secundários e que
não prejudiquem o julgamento do Pregão, poderão ser consideradas a critério único e exclusivo
do Pregoeiro e/ou Autoridade Competente.

8.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:

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

8.4.2. 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 03 (três)
incluindo a de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas até o terceiro melhor preço, independentemente do número de licitantes.

8.4.3. Para efeito de seleção será considerado o preço unitário dos itens, previstos nos sub-
itens 8.5.1. e 8.5.2.;

8.5 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio a seqüência da formulação dos lances no
caso de empate de preços.

8.5.1. Havendo valores de propostas idênticos, será (ão) selecionada(s) a(s) Licitante(s) para se
manifestar (em) por ordem de sorteio. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a
posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até
a definição completa da ordem de lances.

8.5.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de
redução entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item, observadas as reduções
mínimas conforme o Termo de Referência (anexo I)

8.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinar da formulação de lances.

8.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas na ordem crescente dos
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
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8.8. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas
e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

8.8.1. 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 mais bem classificada;

8.8.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja melhor proposta for classificada
poderá apresentar proposta de preço inferir àquela considerada vencedora da fase de lances,
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

8.8.2.1. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer
tempo para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de
celular. O tempo concedido não poderá exceder 5 minutos.

8.8.2.2. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;

8.8.2.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.8.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer
preferência e apresentar nova proposta;

8.8.3. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.

8.8.4. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da
fase de lances não tive sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno
porte;

8.8.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-
ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no
art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência
na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte.

8.8.5.1. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no subitem 8.8.5, será declarada a melhor oferta aquela
proposta originalmente vencedora da fase de lances.

8.9. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem decrescente dos valores unitários dos
itens, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 8.4.1, e aquelas
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

8.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste Edital.

8.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço.
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8.12. Após a negociação o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.

8.12.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante.

8.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.

8.14. 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:

8.14.1. Substituição e apresentação de documentos, ou verificação, apenas aos efetuados por
meio eletrônico hábil de informações durante a sessão, não se prorrogando este prazo ao
término desta.

8.14.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

8.14.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

8.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do item do certame em disputa e conseqüentemente para
os demais itens que a mesma licitante apresentar as melhores propostas após as etapas de lances.

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

8.17. A licitante deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
assinatura da ata de sessão pública, a planilha de contra-proposta, dos itens com os menores
preços adjudicados pelo Pregoeiro ao vencedor.

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
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9.3. Serão admitidos somente recursos apresentados pelos interessados, que tenham sido
manifestados na Ata do pregão e desde que protocolizados na Seção de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Pariquera-Açu dentro dos prazos previstos na Lei 10.520/02.

9.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.

9.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.6. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
10.1. O prazo contratual será de 12 (doze) meses, podendo este prazo ser prorrogado por igual
período nos termos do Artigo 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações, se for de
interesse da administração, ocorrendo motivo justificado, onde o objeto do presente pregão
deverá ser entregue conforme especificações constantes no ANEXO I deste Edital e
observando o seguinte:

10.2. As Empresas Licitantes serão responsáveis pelo transporte dos produtos de sua sede
até às 08 (oito) escolas do perímetro urbano, 06 (seis) escolas da zona rural, estabelecidos
no Anexo VI deste Edital, nos horários das 08:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas
às 16:30 horas, nos endereços constantes do Anexo VI do Edital, onde, o não atendimento
aos horários estabelecidos, acarretará o não recebimento dos produtos, e aplicação das
sanções previstas.

10.3. As empresas licitantes deverão agendar as entregas através do telefone (13) 3856-1470,
ou na Central de Alimentos sito à Avenida Olímpica s/nº, Bairro Vila Maria, Pariquera-Açu-SP,
onde as entregas serão acompanhadas pela Encarregada de Sessão do Setor da Merenda Escolar.

10.4. Os produtos deverão ser entregues semanalmente, obedecendo, o descrito no Pedido de
entrega, na sua íntegra, sob a condição de devolução na sua totalidade, independentemente se
houver juntamente outros produtos com quantidades corretas, com aplicação das penalidades
previstas.

10.5. Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório,
na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;

10.6. O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias à perfeita
caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa como marca peso, composição e demais
especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto.

10.7. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 03 (três) dias úteis, contados do envio
e recebimento do Pedido de Entrega.
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10.8. Os produtos perecíveis (produtos cárneos, leite e derivados) deverão ser entregues em
veículo refrigerado.

10.8.1. A temperatura dos gêneros perecíveis deverá ser avaliada pelo Responsável dos
recebimentos, devendo atender as seguintes temperaturas.

a) Congelados: -18º C com tolerância até – 12º C;
b) Refrigerados + 6º C a + 10º C ou conforme especificação do fabricante;
c) Resfriados: +4º C a + 6º C com tolerância até + 7º C.

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

11.1.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

11.1.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

12. DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias úteis, através da conta
corrente da Licitante vencedora, devidamente informada na nota fiscal, valendo como recibo o
comprovante de depósito, contados a partir da apresentação do Documento Fiscal liberado pelo
setor responsável, devidamente atestada e conferida a efetiva entrega dos produtos.

12.2. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento
previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos.

12.3. Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO PRESENCIAL
036/2019; Número do Contrato, Número do Pedido de Compras, bem como nome do Banco,
número da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará
retido por falta de informações.

12.4. A Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, reserva-se o direito de descontar do pagamento
devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste Edital.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas provenientes da presente Licitação, serão cobertas com recursos disponíveis
na dotação orçamentária do orçamento Municipal de 2020:

Unidade Orçamentária: 01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
Unidade Executora: 01.06.01 – Alimentação e Nutrição
Função 12.306 – Manutenção da alimentacao escolar
Classificação Geral – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 94 - Fonte 01
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Unidade Orçamentária: 01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
Unidade Executora: 01.06.01 – Alimentação e Nutrição
Função 12.306 – Manutenção da alimentacao escolar
Classificação Geral – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 95 - Fonte 02

Unidade Orçamentária: 01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
Unidade Executora: 01.06.01 – Alimentação e Nutrição
Função 12.306 – Manutenção da alimentacao escolar
Classificação Geral – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 96 - Fonte 05

14. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de
Pariquera-Açu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no
artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com a multa
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da adjudicação.

14.3. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa moratória
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por
cento) sobre o valor total do contrato.

14.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatório-contratuais, poderá ser aplicada
multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor do objeto licitado.
14.5 As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o
exercício de prévia e ampla defesa.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

15.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própria ata.

15.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

15.4. O resultado do presente certame, e demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de
divulgação, serão publicados na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
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15.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não selecionadas ou
desclassificadas ficarão imediatamente à disposição dos interessados após a sessão do Pregão,
após a celebração dos contratos os documentos não retirados serão fragmentados.

15.6. Com antecedência superior à 02 (dois) dias úteis anteriores da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.

15.7. A petição deverá ser protocolizada pelo interessado na Seção de Protocolo da Prefeitura
Municipal de Pariquera-Açu, será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no
prazo de até 01 (hum) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.

15.7.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.

15.8. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade
Superior.

15.9. Informações ou esclarecimentos suplementares sobe este Edital poderão ser requerido
por escrito ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP,
durante o expediente normal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 horas às 16:30 horas, e
pelo telefone (13) 3856 -2330 ou através do endereço do correio eletrônico:
licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br

15.10. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados gratuitamente através do site:
www.pariqueraacu.sp.gov.br ou solicitando o edital enviando e-mail para
licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, ou junto à Tesouraria Municipal, sito à Rua XV de
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h
às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo valor de R$ 0,30 (trinta centavos), pelas reprodução das
cópias. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de
Licitações desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h às
11:00h e das 13:30h às 16:00h. O Setor de Licitações não se responsabilizará pela falta de
informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios
expostos, a retirada do Edital.
15.11 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Pariquera-Açu/SP.

Pariquera-Açu, 12 de Dezembro de 2019.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
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PROCESSO Nº 063/2018
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

REDUÇÃO
MINIMA

ITENSABERTOATODASAS EMPRESAS PERTINENTESAO RAMOS DEATIVIDADE
OBJETO DESTE CERTAME

01 240 Caixa

COMPOSTO LÁCTEO SABOR CAFÉ,
Características técnicas: composto lácteo
instantâneo sabor café. Ingredientes: Leite em Pó
Integral, açúcar refinado e café solúvel em pó.
Embalagem Primária: pacotes de 1 kg, intactos,
em polipropileno aluminizado, atóxico e
hermeticamente selado. Embalagem Secundária:
Deve ser em caixas de papelão resistente para até
12 kg do produto. Prazo de Validade: Mínimo de
6 meses da data de entrega; Deve conter no rótulo
informação nutricional, fabricante, lote, registro
no ministério da agricultura, peso, validade e data
de fabricação. Cada 1 kg do produto deve render
24 porções de 200ml. Apresentar amostra do
produto na embalagem original.

R$ 194,67 R$ 46.720,00 R$0,10

02 240
Caixa

COMPOSTO LÁCTEO SABOR
CHOCOLATÉ, Características técnicas:
composto lácteo instantâneo sabor café.
Ingredientes: Leite em Pó Integral, açúcar
refinado, cacau em pó. Embalagem Primária:
pacotes de 1 kg, intactos, em polipropileno
aluminizado, atóxico e hermeticamente selado.
Embalagem Secundária: Deve ser em caixas de
papelão resistente para até 12 kg do produto.
Prazo de Validade: Mínimo de 6 meses da data de
entrega; Deve conter no rótulo informação
nutricional, fabricante, lote, registro no ministério
da agricultura, peso, validade e data de
fabricação. Cada 1 kg do produto deve render 24
porções de 200ml. Apresentar amostra do produto
na embalagem original.

R$ 194,67 R$ 46.720,00 R$0,10

03 2.000 KG

AÇÚCAR REFINADO, obtido da cana-de-
açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor e cheiro
próprios e sabor doce, com teor de sacarose
mínimo de 98,5%, admitindo-se umidade máxima
de 3%, sem fermentação, isento de sujidade,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais e
vegetais, acondicionado em saco plástico de
polietileno, atóxico, vedado, com capacidade para
01 Kg; suas condições deverão estar de acordo c/
NTA nº 82 (Decreto nº 12.286, de 20-10-78).
Apresentar amostra de 1 Kg na embalagem
original.

R$ 2,97 R$ 5.935,00 R$0,10

04 200 Unidade

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO,
tradicional, a base de açúcar, cacau em pó,
maltotextrina, embalagem em lata ou pteplástico
contendo 400g cada unidade com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Apresentar amostra de 400g na
embalagem original.

R$ 6,47 R$ 1.293,50 R$0,10

05 2.500 PCT

ARROZ POLIDO, AGULHA,
PARBOLIZADO, TIPO 1. Arroz polido, agulha,
parbolizado, tipo 1, constituído de grãos inteiros,
com teor de umidade máxima de 15%, isento de
sujidade e materiais estranhos, acondicionado em
saco plástico transparente e atóxico de 05 Kg;

R$ 14,92 R$ 37.306,25 R$0,10
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suas condições deverão estar de acordo com a
Portaria M.A 269, de 17-11-88. Apresentar
amostra na embalagem original.

06 2.100 PCT

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, amido de milho,
fermentos químicos (bicarbonatos de amônia e
sódio e pirofosfato ácido de sódio), sal refinado,
leite em pó integral, aroma idêntico ao natural de
biscoito maizena, estabilizante lecitina de soja,
protease e melhorador de farinha matabissulfito
de sódio (Contém Gluten) e outros ingredientes
permitidos, admitindo umidade máxima de 14%
PP, isento de corantes, sujidade, parasitas e outros
materiais estranhos, acondicionada em pacote de
400 Gr, de polietileno, transparente e atóxico.Suas
condições deverão estar de acordo com a NTA nº
48 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). Apresentar
amostra na embalagem original.

R$ 3,64 R$ 7.649,25 R$0,10

07 2100 PCT

BISCOITO SALGADO, ÁGUA E SAL, TIPO
CREAM CRACKER. Ingredientes:farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
fermentos químicos (bicarbonato de amônia e
sódio e fosfato monocálcio), sal refinado,açucar
cristal,extrato de malte, açucar invertido, soro de
leite em pó, leite em pó integral, estabilizante
lecitina de soja, aroma idêntico ao natural de
biscoito cream cracker, protease e melhorador de
farinha metabissulfito de sódio (Contém Gluten) e
outros ingredientes permitidos, admitindo
umidade máxima de 14% PP, isento de corantes,
sujidade, parasitas e outros materiais estranhos,
acondicionada em saco de polietileno,
transparente e atóxico. Pacote de 400 Gr. Suas
condições deverão estar de acordo com a NTA nº
48 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78). Apresentar
amostra na embalagem original.

R$ 3,64 R$ 7.649,25 R$0,10

08 40 KG

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, procedente de
espécimes vegetais, genuínos, sãos e limpos, em
pó homogêneo, fino, castanho claro, com sabor e
cheiro próprios, isento de sabor ruim e
substâncias estranhas, com umidade até 6% PP e,
no máximo, 1% de impurezas, com selo de
qualidade ABIC, acondicionado em saco
aluminizado, atóxico, fechamento à vácuo de 500
gr; suas condições deverão estar de acordo com a
NTA nº 44 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78).
Validade de no mínimo 06 meses, a contar da data
da entrega na unidade requisitante. Apresentar
amostra na embalagem original.

R$ 17,43 R$ 697,00 R$0,10

09 20 CX CALDO DE GALINHA. Caixas, com 10
unidade com 6 cubos de 57 Gr.

R$ 33,95 R$ 679,00 R$0,10

10 240 KG

CARNE BOVINA EM BIFE de 1ª qualidade
(tipo coxâo mole). Resfriada, em bife, contendo
no máximo 07% (sete) de gordura, embaladas a
vácuo em pacotes de sacos plásticos resistentes,
contendo no máximo 01 Kg cada. As embalagens
devem estar íntegras (lacradas) e a carne deve
apresentar textura firme, cor vermelha brilhante,
gordura firme e branca ou ligeiramente corada e
odor característico. Não deve apresentar
exsudados na embalagem, nem superfície viscosa.
Na embalagem deverá constar o nome e o
endereço do fabricante, nome e marca do produto,

R$ 30,43 R$ 7.302,00 R$0,10
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data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou
SISP(Serviço de Inspeção do Estado de São
Paulo). Para o seu transporte deverão ser
utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e
bem higienizados em seu interior. Validade:
Como a carne será entregue resfriada, ou seja,
numa temperatura entre 01º e 04º C, deve possuir
uma validade de 08 (oito) dias se conservada na
mesma temperatura. Apresentar amostra de 1
Kg na embalagem original.

11 7.500 KG

CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM
OSSO EM CUBOS IQF – Carne proveniente de
espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção
Federal, Estadual ou Municipal, deve estar dentro
dos padrões citados pelo Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal,
livre de sujidades e parasitas. Devem ser cortados
em cubos em equipamento apropriado e
congelados em túnel de congelamento com
tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para
congelamento individual. Os cubos deverão ter
cerca de 20mm. O produto deve apresentar
consistência firme, cor, odor e sabor próprios,
livre de manchas. Embalado em embalagem de
polietileno de baixa densidade, aprovada para
contato direto com alimentos, sem perfurações ou
vazamentos, lacrada por termossoldagem,
rotulada de acordo com a legislação vigente em
rótulo litografado, de forma clara e indelével.
Mantida a temperatura máxima de -12°C e
transportada em condições que preservem tanto as
características do alimento congelado, como
também a qualidade do mesmo quanto as
características físico-químicas. Gorduras totais
máx. 14g por 100g. Validade: 10 (dez) meses à
contar da data de fabricação. Embalagem
primária: 1 a 2kg. Apresentar amostra na
embalagem original..

R$ 26,35 R$ 197.625,00 R$0,10

12 9.500 KG

CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA
EM IQF – Carne proveniente de espécie bovina,
abatidos sob Serviço de Inspeção Federal,
Estadual ou Municipal e estar dentro dos padrões
citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e
Sanitária de Origem Animal, livre de sujidades e
parasitas. Devem ser moídas em equipamento
apropriado e congelados em túnel de
congelamento com tecnologia IQF (Individual
Quick Frozen) para congelamento individual.
Embalado em embalagem de polietileno de baixa
densidade, aprovada para contato direto com
alimentos, sem perfurações ou vazamentos,
lacrada por termossoldagem, rotulada de acordo
com a legislação vigente em rótulo litografado, de
forma clara e indelével, mantida a temperatura
máxima de -18°C e transportada em condições
que preservem tanto as características do alimento
congelado, como também a qualidade do mesmo
quanto as características físico-químicas.
Gorduras totais máx. 14g por 100g. Validade: 10
(dez) meses à contar da data de fabricação.
Embalagem primária: 1 a 2kgs.
Apresentar amostra na embalagem original.

R$ 20,08 R$ 190.712,50 R$0,10

13 190 KG
COLORÍFICO, Sêmola de milho, óleo vegetal e
urucum. O produto não poderá estar com machas
de parasitas. Deverá apresentar aspecto saudável,

R$ 12,20 R$ 2.318,00 R$0,10
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odor e sabor característicos. Em embalagem de 1
kg, não violada, não apresentar florescimento de
fungos, pontos negros e validade de no mínimo 6
meses. Apresentar amostra de 1 Kg na
embalagem original.

14 7.000 KG

COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM
PELE E SEM OSSO. Embalagem: sacos
plásticos resistentes e atóxicos; do próprio
fabricante. As embalagens devem estar íntegras
(lacradas), e a carne deve apresentar textura firme,
cor rosada. Não poderão apresentar cheiro
desagradável, superfície viscosa, nem
exsudados.Na embalagem deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, nº do lote
e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal),
ou ou SISP Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo
de validade e embalagens danificadas.Para o seu
transporte deverão ser utilizados veículos
refrigerados ou isotérmicos e bem higienizados
em seu interior. Validade: Como a carne deverá
ser entregue congelada, ela terá que apresentar
validade de 06 (seis) meses, se conservada a uma
temperatura entre – 25º a – 18º C. Apresentar
amostra na embalagem original.

R$ 12,90 R$ 90.300,00 R$0,10

15 3.800 Sachê

EXTRATO DE TOMATE. Tradicional,
composto por tomate, açúcar cristal, sal refinado,
amido modificado, realçador, de saborglutamato
monossódico e conservador benzoato de sódio.
Não contém conservadores. Sachê contendo 1.020
gramas( 1kg e 20 gramas cada sache). Deverá
apresentar aspecto saudável, odor e sabor
característicos, embalagem não pode estar
violada, não deve apresentar florescimento de
fungos, caruncho, pontos negros e validade de no
mínimo 6 meses. Apresentar amostra na
embalagem original.

R$ 8,38 R$ 31.825,00 R$0,10

16 560 KG

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PARA
BOLO, obtida do trigo moído, limpo,
desgerminado, de cor branca, isenta de umidade,
fermentação ou ranço e materiais estranhos,
acondicionada em saco plástico atóxico e
transparente, capacidade de 1 Kg, suas condições
deverão estar de acordo com a NTA nº 35
(Decreto nº 12.486, de 20-10-78). Validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega na
Unidade. Apresentar amostra na embalagem
original.

R$ 2,99 R$ 1.674,40 R$0,10

17 2.600 KG

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, novo, constituído de
grãos inteiros e sãos, com teor de umidade
máxima de 15%, isento de material terroso,
sujidade e mistura de outras variedades e espécie,
acondicionado em saco plástico, pesando 01 Kg,
fechado hermeticamente; suas condições deverão
estar de acordo com a Portaria M.ª 161, de 24-07-
87. Validade mínima de 6 meses a partir da data
de entrega na Unidade. Apresentar amostra na
embalagem original.

R$ 6,51 R$ 16.919,50 R$0,10

18 36 Lata/pote
FERMENTO biológico seco, embalagem com
100g, hermeticamente vedada, com data de
fabricação e validade.

R$ 3,50 R$ 125,82 R$0,10

19 24 Lata/pote
FERMENTO químico em pó, embalagem com
100g, hermeticamente vedada, com data de
fabricação e validade.

R$ 2,15 R$ 51,48 R$0,10
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20 3.000 KG

FUBÁ de milho refinado enriquecido com ferro e
acido fólico: o produto deverá estar de acordo
com a NTA 02 e 34 (decreto 12.486 de 20/10/78)
e Resolução n. 38 FNDE. Obtido pela moagem do
grão de milho; não deverá estar úmido,
fermentado ou rançoso. Livre de sujidades,
materiais terrosos, parasitos e larvas. Umidade
máxima de 15% p/p; e no mínimo de 7% p/p de
protídeos. O produto deverá apresentar
rendimento mínimo após o cozimento de 2,5
vezes a mais do peso antes da cocção. Embalado
em pacotes plásticos, atóxicos, limpos, não
violados, resistentes e transparentes com
capacidade de 1kg. Apresentar amostra na
embalagem original.

R$ 2,89 R$ 8.655,00 R$0,10

21 12 Caixa

GELATINA, SABOR MORANGO.Mistura em
pó para gelatina, sabor morango, produto
constituído de gelatina em pó, açúcar e
aromatizantes, admitindo adição de corantes
permitidos, apresentação na forma de pó fino com
granulações, e cor de acordo com os
componentes, preparado com ingredientes de 1ª
qualidade, sãos e limpos e umidade máxima de
2% em peso, em caixa com 36 unidades de 85 Gr.
Suas condições deverão estar de acordo com a
NTA nº 79 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78.

R$ 55,50 R$ 666,00 R$0,10

22 800 KG

LEITE EM PÓ INTEGRAL, NÃO
INSTANTÂNEO, embalagem adequada Pacote
de 1000g. Deverá apresentar aspecto saudável,
odor e sabor característicos, embalagem não pode
estar violada, não deve apresentar florescimento
de fungos, pontos negros e embalada em caixa de
papelão reforçada validade de no mínimo 6
meses. Apresentar amostra na embalagem
original.

R$ 22,49 R$ 17.990,00 R$0,10

23 200 CX

MARGARINA, produto industrializado,
gorduroso em emulsão estável; a base de óleos
vegetais líquidos e interesterificados, com 0% de
gorduras trans, teor de lipidios 80% , podendo
conter leite em pó desnatado e/ou soro de leite em
pó, Enriquecidos de vitaminas, adicionada de sal.
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverão estar isentos de ranço e de
bolores. Embalagem primária com identificação
do produto, especificação dos ingredientes,
informação nutricional, marca do fabricante e
informações do mesmo, prazo de validade, peso
líquido e rotulagem de acordo com a legislação.
de origem vegetal óleos vegetais líquidos e
interesterificados, água, sal, leite em pó, isento de
ranço e substâncias estranhas, acondicionado em
embalagem prolipopileno de 500 gr. Em caixa
com 12 Unidades. Suas condições deverão estar
de acordo com a NTA nº 50 (Decreto nº 12.486,
de 20-10-78). Apresentar amostras de 500 Gr
na embalagem original.

R$ 62,40 R$ 12.480,00 R$0,10

24 2750 KG

MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA SOPA,
TIPO PARAFUSO. Massa alimentícia, seca para
sopa, tipo parafuso amarelada clara, obtida pelo
amassamento de farinha de trigo especial, ovos e
demais substâncias permitidas, isenta de corantes
artificiais, sujidade, parasitas, admitindo umidade
máxima de 13%, acondicionada em saco plástico
de 500 Gr. Suas condições deverão estar de
acordo com a NTA nº 49 (Decreto nº 12.486, de

R$ 4,61 R$ 12.684,38 R$0,10
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20-10-78). Apresentar amostra na embalagem
original.

25 2750 KG

MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA SOPA,
TIPO PENNE.Massa alimentícia, seca para sopa,
tipo penne amarelada clara, obtida pelo
amassamento de farinha de trigo especial, ovos e
demais substâncias permitidas, isenta de corantes
artificiais, sujidade, parasitas, admitindo umidade
máxima de 13%, acondicionada em saco plástico
de 500 Gr. Suas condições deverão estar de
acordo com a NTA nº 49 (Decreto nº 12.486, de
20-10-78). Apresentar amostra na embalagem
original.

R$ 4,96 R$ 13.646,88 R$0,10

26 200 KG

MISTURA PARA O PREPARO DE
ALIMENTO LÍQUIDO À BASE DE SOJA
SABOR MORANGO, UVA, ABACAXI,
TANGERINA E MAMÃO COM LARANJA.
INGREDIENTES: Açúcar, proteína de soja,
espessantes goma xantana e carboximetil
celulose, aromatizante idêntico ao natural das
frutas especificadas, acidulante ácido láctico,
regulador de acidez citrato desódio, ácido
ascórbico (vitamina C). RENDIMENTO (1kg):
aproximadamente 45 porções de 200 mL. Peso
Líquido do Produto: 1 kg. Apresentar amostra
de 1 Kg na embalagem original.

R$ 17,83 R$ 3.566,67 R$0,10

29 2000 KG

PEIXE – CABRINHA, EM FILÉ, sem espinha
resfriado, embalados a vácuo em pacotes de sacos
plásticos resistentes, de 01 Kg cada. As
embalagens devem estar íntegras (lacradas) e o
filé de peixe deve apresentar textura firme, cor
brilhante, gordura firme e branca ou ligeiramente
corada e odor característico. Não deve apresentar
exsudados na embalagem, nem superfície viscosa.
Na embalagem deverá constar o nome e o
endereço do fabricante, nome e marca do produto,
data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou
SISP(Serviço de Inspeção do Estado de São
Paulo). Para o seu transporte deverão ser
utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e
bem higienizados em seu interior. Validade: Como
o filé será entregue resfriada, ou seja, numa
temperatura entre 01º e 04º C, deve possuir uma
validade de 08 (oito) dias se conservada na
mesma temperatura. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes do vencimento
do prazo de validade e embalagens danificadas.
Apresentar amostra de 1 Kg na embalagem
original.

R$ 29,25 R$ 58.500,00 R$0,10

ITENS DACOTARESERVADA
EXCLUSIVAME/MEI/EPP

27 2.600
FRASCO

ÓLEO DE SOJA, OBTIDO DA ESPÉCIE
VEGETAL.Óleo de soja, obtido da espécie
vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas,
acondicionado em lata ou em embalagem PET
frasco de 900 ml, isento de colesterol e embalado
em caixa de papelão reforçada; suas condições
deverão estar de acordo com a NTA nº 50
(Decreto nº 12.486, de 20-10-78). Apresentar
amostra na embalagem original.

R$ 4,35 R$ 11.303,50 R$0,10
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28 100 CX

OVOS DE GALINHA, TIPO MÉDIO, branco,
pesando, no mínimo, 50 gr a unidade, isento de
fungos ou substâncias tóxicas, cor, odor e sabor
anormais, o produto deverá ser acondicionado em
caixa com 30 dúzias. Suas condições deverão
estar de acordo com a Resolução nº 5, de 05-07-
91.

R$ 212,50 R$ 21.250,00 R$0,10

30 240 KG

PEIXE EM FILÉ - PESCADA, sem espinha
resfriado, embalados a vácuo em pacotes de sacos
plásticos resistentes, de 01 Kg cada. As
embalagens devem estar íntegras (lacradas) e o
filé de peixe deve apresentar textura firme, cor
brilhante, gordura firme e branca ou ligeiramente
corada e odor característico. Não deve apresentar
exsudados na embalagem, nem superfície viscosa.
Na embalagem deverá constar o nome e o
endereço do fabricante, nome e marca do produto,
data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou
SISP(Serviço de Inspeção do Estado de São
Paulo). Para o seu transporte deverão ser
utilizados veículos refrigerados ou isotérmicos e
bem higienizados em seu interior. Validade:
Como o filé será entregue resfriada, ou seja, numa
temperatura entre 01º e 04º C, deve possuir uma
validade de 08 (oito) dias se conservada na
mesma temperatura. Reposição do produto: no
caso de alteração do mesmo antes do vencimento
do prazo de validade e embalagens danificadas.
Apresentar amostra de 1 Kg na embalagem
original.

R$ 27,73 R$ 6.654,00 R$0,10

31 80 KG

TEMPERO - CHIMICHURRI, desidratado,
acondicionado em sacos de polietileno;
embalagem de 100g, com data de fabricação e
validade.

R$ 95,25 R$ 7.620,00 R$0,10

32 5 KG

TEMPERO – LOURO EM FOLHAS,
desidratado, acondicionado em sacos de
polietileno; embalagem de 10g, com data de
fabricação e validade.

R$ 182,50 R$ 912,50 R$0,10

33 1200 KG

SAL REFINADO, iodado, com no mínimo
98,5% de cloreto de sódio e sais de iodo (entre 40
a 60 mg por Kg), acondicionado em saco de
polietileno, resistente e vedado; Pacote de 1 Kg.
Suas condições deverão estar de acordo com a
NTA nº 71 (Decreto nº 12.486, de 20-10-78).

R$ 2,19 R$ 2.625,00 R$0,10

34 708 FRASCO

VINAGRE DE VINHO BRANCO, resultante da
fermentação acética do vinho, isento de corantes
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos,
livre de sujidade, matéria terrosa e detritos
animais e vegetais, acondicionado em recipiente
plástico com tampa inviolável, hermeticamente
fechado de aprox. 750 ml; suas condições deverão
estar de acordo com a NTA nº 72 (Decreto nº
12.486, de 20-10-78).

R$ 5,43 R$ 3.840,90 R$0,10

35 620 KG Alho roxo R$ 26,98 R$ 17.264,00 R$0,10

36 240 SACO Batata Inglesa saco de 50 kg R$ 201,25 R$ 48.300,00 R$0,10

37 170 SACO Cebola saco de 20 kg R$ 131,25 R$ 22.312,50 R$0,10

38 7.000 KG Maçã Gala R$ 7,00 R$ 48.982,50 R$0,10

39 4.000 KG Tomate R$ 6,45 R$ 25.800,00 R$0,10
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40 1.800 KG Cenoura R$ 4,25 R$ 7.650,00 R$0,10

41 2000 KG Repolho R$ 2,58 R$ 5.150,00 R$0,10

42 480 KG Laranja Lima R$ 3,90 R$ 1.870,80 R$0,10

43 480 KG Melancia R$ 3,56 R$ 1.708,80 R$0,10

44 800 KG Manga R$ 6,06 R$ 4.850,00 R$0,10

45 480 KG Mamão Papaia R$ 4,52 R$ 2.169,60 R$0,10

46 100 UN Couve Flor R$ 5,80 R$ 580,00 R$0,10

47 100 KG Mandioquinha R$ 10,48 R$ 1.047,50 R$0,10

48 800 KG Pimentão verde R$ 8,10 R$ 6.480,00 R$0,10

49 120 KG Abóbora Itália R$ 4,70 R$ 564,00 R$0,10

50 150 UNID Brócolis R$ 6,04 R$ 905,63 R$0,10

51 120 UNID Beterraba R$ 4,45 R$ 534,00 R$0,10

52 150 KG Beringela R$ 5,03 R$ 753,75 R$0,10

53 150 KG Pepino comum R$ 3,87 R$ 580,88 R$0,10

54 50 UN Acelga R$ 5,23 R$ 261,25 R$0,10

Pariquera-Açu, 12 de Dezembro de 2.019

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIALN° 036/2019

PROCESSO Nº 090/2019
EDITAL N° 050/2019

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

As descrições dos produtos deverão atender ao Anexo I e demais informações pertinentes que
identifiquem claramente o produto ofertado.

Empresa/Razão Social: _________________________________________________________

Endereço: ________________________________, nº ______ Bairro: ___________________

Cidade: ________________________ Estado: ____________________

C.N.P.J.: _________________________ INSC. ESTADUAL: _________________________

Telefone: ____________________ Fax: _______________ E-mail: _____________________

Prazo de Validade da Proposta: __________________________________________________

Condições de pagamento: ______________________________________________________

Prazo de Entrega: ____________________________________________________________

Responsável pela Assinatura do Contrato: _________________________________________

Cargo/Função: ________________ C.P.F.n º ________________ R.G. nº _______________

Praça para pagamento: Banco:___________-Agência: _________-Conta Corrente: ________

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

__________(local), _______ de ___________ de 2.019.

_________________________ _____________________
Assinatura Carimbo C.N.P.J.
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PREGÃO PRESENCIALN° 036/2019

PROCESSO Nº 090/2019
EDITAL N° 050/2019

ANEXO III

Modelo de Procuração/Credenciamento

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ________________________________________, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita, no CNPJ sob o nº _________________________, com sede à Rua
______________________________, nº ______, na cidade de __________________, Estado
de _________________________, neste ato representada pelo (a) ____________(sócio/diretor)
Sr. (a) ________________________(nacionalidade),____________________(estado civil),
_______________(profissão), portador (a) do RG nº _________________ e do CPF nº
____________________, residente e domiciliado à Rua, ____________________________nº,
_______, na cidade de _________________, Estado de _________________.

OUTORGADO: Sr. (a) ____________________(nacionalidade),
___________________(estado civil), ________________(profissão), portador do RG nº
______________e do CPF nº ____________________, residente e domiciliado à Rua
_____________________________, nº, _______, na cidade de _________________, Estado
de __________________.

PODERES: ao qual confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019,
da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos,
formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber
notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os
demais atos inerentes ao referido certame.

_______(local), ______ de___________de 2.019.

____________________________
Outorgante
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PREGÃO PRESENCIALN° 036/2019

PROCESSO Nº 090/2019
EDITAL N° 050/2019

ANEXO IV

Modelo de Declaração de Habilitação

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu _____________________________(nome completo), portador (a) do RG nº
_______________________ e do CPF nº ____________________, representante credenciado
da firma _____________________________________(denominação da pessoa Jurídica),
CNPJ nº ______________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019, realizado pela Prefeitura de Pariquera-Açu/SP,
inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Local/Data

________________________
Assinatura representante legal ou credenciado

________________________
Carimbo C.N.P.J.
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PREGÃO PRESENCIALN° 036/2019

PROCESSO Nº 090/2019
EDITAL N° 050/2019

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ______________________________________ (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº _____________________ é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer
o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão
Presencial n° 036/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP.

___________(Local), __________ de ____________ de 2.019

_______________________________
Nome do representante

C.P.F. nº ____________RG n° ____________

________________________
Carimbo C.N.P.J.
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PREGÃO PRESENCIALN° 036/2019

PROCESSO Nº 090/2019
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ANEXO VI

ENDEREÇOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS

UNIDADE ESCOLAR – ZONA URBANA

ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO KM
1 E.M.E.F. Presidente Vargas Rua Romeu Monti, nº 160 Centro 500M

2
E.M.E.I.F e E.E. Profº. Milcio
Bazoli

Estrada Estadual para
Jacupiranga, Km 1,5, s/nº Vila Maria

01 Km

3 E.E. Profº Manoel Camillo JR Rua Pedro Bonne, nº 317 Centro 850 M

4
E.E. Profº Estephano Orlando
Paulovski

Rua Pedro Bonne, nº 40 Centro
750 M

5
E.M.E.I.F. Profº Moacyr Pinto
Santiago

Rua Viriato Leão de
Moura, nº 404

Vila
Clementina

02 Km e
380 m

6
E.M.E.I.F. Profº Sidney
Conceição Medeiros Egydio

Linha do Bom Retiro, s/nº Vila São João
01 Km e
800 m

7 E.M.E.I. Abelhinha Rua Romeu Monti, nº 268 Centro 600 m

8
Creche Municipal da Vila São
João

Rua Santina Flórido
Adrião, s/nº Vila São João

01 Km e
750 m

UNIDADE ESCOLAR – ZONA RURAL

ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO KM

1
E.E. Profº. José Vicente
Bertoli

Bairro Angatuba
Bairro

Angatuba
14 Km

2 E.M.E.I.F. Bairro Boa Vista Estrada Bº Boa Vista Boa Vista 25 Km

3
E.M.E.I.F. Bairro Senador
Dantas

Estrada Bº Senador
Dantas, s/nº Senador Dantas 20 Km

4
E.M.E.I.F. Manuel José
Martins

Alameda Petropen, s/nº Conchal 12 Km

5 E.M.E.I.F. Bairro Simbiuva Bairro Simbiúva Simbiúva 07 Km

6
E.M.E.I.F. Maria Anorozo
Zanella

Rodvia Ivo Zanella, Km 7
Pariquera-
Mirim

07 Km

Pariquera-Açu, 12 de Dezembro 2.019.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, inscrita no
CNPJ sob o nº 45.685.120/0001-08, com sede à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, em
Pariquera-Açu/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS
SILVA PINTO, brasileiro, empresário, portados da Cédula de Identidade nº _______ -SSP-SP,
CPF. nº _______ , e de outro lado como:

CONTRATADO: - __________________________________, _____ do __ sob o nº
__.___.___/____-__, com sede à Rua __________, nº ___, _______, cidade de ______- __,
neste ato representada pelo Sr. _______________ _________________, brasileiro, Diretor
_________________________, portador da Cédula de Identidade nº ________, CPF. nº
_______________.

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE e CONTRATADAS, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo
de conformidade com a Licitação do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes,
que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O CONTRATADO se obriga a fornecer conforme solicitação, o objeto deste contrato,
conforme Pregão Presencial nº 036/2019.

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será 12 (doze) meses, podendo este prazo ser
prorrogado por igual período nos termos Artigo 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e
alterações , se for de interesse da administração, ocorrendo motivo justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor integral deste Contrato é de R$ ............ (reais).

3.4 - No preço estão incluídas todas as despesas diretas ou indiretas, ficando certo de que à
CONTRATANTE, nenhum outro ônus caberá, além do pagamento estipulado acima.

3.5 O pagamento será feito pela Prefeitura em até 15 (quinze) dias úteis, através da conta
corrente da Licitante vencedora, devidamente informada na nota fiscal, valendo como recibo o
comprovante de depósito, contados a partir da apresentação do Documento Fiscal liberado pelo
setor responsável, devidamente atestada e conferida a efetiva entrega dos produtos.
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3.6 - O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após a entrega dos objetos do
contrato, e não da emissão do mesmo.

3.7 - Deverá constar no documento fiscal o numero da licitação – PREGÃO PRESENCIAL
036/2019; Número do Contrato, Número do Pedido de Compras, bem como nome do Banco,
número da Conta Corrente e Agência Bancária, da empresa, sem os quais o pagamento ficará
retido por falta de informações.

3.8 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento
previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação dos documentos corrigidos.

3.9 - A Prefeitura reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à licitante vencedora,
os valores correspondentes à multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento
de cláusulas contratuais.

3.10 – A inobservância na qualidade dos produtos ou demais cláusulas contratuais, implicará na
suspensão do pagamento até a perfeita readequação

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
4.1 - O objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no
ANEXO I deste Edital e observando o seguinte:

4.2 - As Empresas Licitantes serão responsáveis pelo transporte dos produtos de sua sede até às
08 (oito) escolas do perímetro urbano, 06 (seis) escolas da zona rural, estabelecidos no Anexo
VI deste Edital, nos horários das 08:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas,
nos endereços constantes do Anexo VI do Edital, onde, o não atendimento aos horários
estabelecidos, acarretará o não recebimento dos produtos, e aplicação das sanções previstas.

4.3 - A Contratada deverá agendar as entregas através do telefone (13) 3856-1470, ou na
Central de Alimentos sito à Avenida Olímpica s/nº, Bairro Vila Maria, Pariquera-Açu/SP, onde
as entregas serão acompanhadas pela Encarregada de Sessão do Setor da Merenda Escolar.

4.4 - Os produtos deverão ser entregues semanalmente, obedecendo, o descrito no pedido de
entrega, na sua íntegra, sob a condição de devolução na sua totalidade, independentemente se
houver juntamente outros produtos com quantidades corretas, com aplicação das penalidades
previstas.

4.5 - Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório,
na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;

4.6 - O produto entregue deverá conter todas as informações necessárias à perfeita
caracterização dos mesmos, em Língua Portuguesa como marca peso, composição e demais
especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto.
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4.7 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 03 (três) dias úteis, contados do envio
e recebimento do pedido de entrega.

4.8- Os produtos perecíveis (produtos cárneos, leite e derivados) deverão ser entregues em
veículo refrigerado.

4.9 - A temperatura dos gêneros perecíveis deverá ser avaliada pelo Responsável dos
recebimentos, devendo atender as seguintes temperaturas.

a) Congelados: -18º C com tolerância até – 12º C;
b) Refrigerados + 6º C a + 10º C ou conforme especificação do fabricante;
c) Resfriados: +4º C a + 6º C com tolerância até + 7º C.

4.10 – Qualidade dos produtos, com a preservação da data dos respectivos pagamentos

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas provenientes da presente Licitação, serão cobertas com recursos disponíveis
na dotação orçamentária do orçamento Municipal de 2020.

Unidade Orçamentária: 01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
Unidade Executora: 01.06.01 – Alimentação e Nutrição
Função 12.306 – Manutenção da alimentacao escolar
Classificação Geral – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 94 - Fonte 01

Unidade Orçamentária: 01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
Unidade Executora: 01.06.01 – Alimentação e Nutrição
Função 12.306 – Manutenção da alimentacao escolar
Classificação Geral – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 95 - Fonte 02

Unidade Orçamentária: 01.06.00 – Departamento de Educação e Cultura
Unidade Executora: 01.06.01 – Alimentação e Nutrição
Função 12.306 – Manutenção da alimentacao escolar
Classificação Geral – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Ficha 96 - Fonte 05

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para a
Municipalidade, nas seguintes hipóteses:
a) se verificar a falência ou concordata do CONTRATADO;

b) se o CONTRATADO transferir o contrato no todo ou parte, sem anuência por escrito da
CONTRATANTE;

c) se ocorrer manifesta impossibilidade do CONTRATADO de dar cabal e perfeito
desempenho das obrigações assumidas;
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d) caberá ainda rescisão administrativa deste contrato no caso do CONTRATADO,
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1 - O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar
documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais;

7.2 - O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência multa e declaração de
inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração de
inidoneidade poderão ser acumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual;

7.3 - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir
o motivo;

7.4 - Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa moratória
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 15 % (quinze por
cento) sobre o valor total do contrato;

7.5 - No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada
multa indenizatória de 15% (quinze por cento) do valor total do objeto licitado;

7.6 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s),
cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município;

7.7 - Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo
para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;

7.8 - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
publicação;

7.9 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro
de Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o
licitante terá seu cadastro cancelado por igual período.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - Serão estabelecidas as seguintes condições gerais: -

8.2 - São partes integrantes deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital de
Pregão nº 036/2019, o Processo Licitatório nº 090/2019 a contra-proposta do
CONTRATADO, com os documentos que a acompanham;
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8.3 - As entregas deverão ser realizadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do
envio e recebimento solicitação.

8.4 - A contratada se obriga a entregar os produtos contendo em sua embalagem a data da
fabricação, validade e/ou vida útil dos mesmos ou repor em caso de alterações dos mesmos.
Seguindo a programação da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP, quanto à data, horário,
local, quantidade e qualidade a serem entregues;

8.5 - Reserva-se a CONTRATANTE, se necessário, o direito de controlar periodicamente a
qualidade dos produtos, enviando amostras para serem analisadas em órgãos oficiais com o
objetivo de verificar se os produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da
Saúde;

8.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial;

8.7 - Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
contratada deverá providenciar no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data de
notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório,
na Lei n° 8.666/93 e no Código de Defesa do consumidor;

8.8 - A CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos de sua sede até às
cozinhas das 08 (oito) escolas do perímetro urbano, 06 (seis) escolas da zona rural, no horário
das 08:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas, nos endereços constantes
do Anexo VI do Edital, onde, o não atendimento aos horários estabelecidos, acarretará o não
recebimento dos produtos, e aplicação das sanções previstas na cláusula sétima.

8.9 - Os produtos perecíveis (produtos cárnes, leite e derivados) deverão ser entregues em
veículo refrigerado.

8.10 - A temperatura dos gêneros perecíveis deverá ser avaliada pelo responsável dos
recebimentos, devendo atender as seguintes temperaturas:

a) Congelados: -18º C com tolerância até – 12º C;
b) Refrigerados + 6º C a + 10º C ou conforme especificação do fabricante;
c) Resfriados: +4º C a + 6º C com tolerância até + 7º C.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Para dirimir questões que resultem deste contrato, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, elegem o Foro da Comarca de Pariquera-Açu/SP, com renúncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

9.2 - E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste
Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares,
assinando o presente em 04 (Quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas
testemunhas, abaixo indicadas:
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Pariquera-Açu, __ de ________ de 2.019.

____________________
JOSÉ CARLOS SILVAPINTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_______________________

CONTRATADA
Testemunhas:

1. ________________________________ 2. _______________________________
Nome: Nome:
RG: RG:
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RECIBO DE RETIRADADE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIALN° 036/2019

PROCESSO Nº 090/2019
EDITAL N° 050/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA
ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
Razão Social:

CNPJ n°:

Endereço:

e-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Adquirimos, através do acesso à página www.portalpublico.com.br/pmpariquera-acu , nesta
data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ___, de ________ de 2.019

________________
Assinatura

Sr. Licitante, visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu e
essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-
lo ao Setor de licitações, por meio do fone/fax: (13) 3856-2330.

A não remessa do recibo exime a o Setor de Licitações da comunicação de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.


