EDITAL
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 801/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 162/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/01/2018
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:15 horas

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, Estado de São Paulo, CNPJ nº
48.664.304/0001-80, localizada na Avenida Evaristo Vaz, nº 1.190 - Centro, através do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, de acordo com a atribuição que lhe foi conferida pelo Decreto nº 3.347, de 24 de Agosto de
2.017, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados, a abertura de procedimento de licitação, na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “menor preço unitário”, de acordo
com as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, regulamentadas pelo Decreto
Municipal nº 2.247, de 25 de janeiro de 2.007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições
pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, com as
alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, com o seguinte objeto: Registro de preços para
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios estocáveis para atendimento ao PNAE - Programa Nacional de
Alimentação Escolar; e atendimento às secretarias, departamentos e setores públicos.
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação serão recebidos no endereço abaixo 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 sede da Prefeitura Municipal
de Guariba, localizada na Avenida Evaristo Vaz, nº 1.190 - Centro, iniciando-se às 09:15 horas do dia 15 de
Janeiro de 2018, e será conduzida pelo pregoeiro, com o auxílio dos membros da Comissão Permanente de
Licitações Públicas.
A sessão de processamento do pregão poderá ser suspensa, com base no Artigo 43, §
3º da Lei Federal nº 8.666/93.
Integram o presente edital, os seguintes anexos:
Anexo I - Relação dos produtos;
Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo III - Modelo de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração somente para Micro e Pequenas Empresas;
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Caso sejam efetivadas as compras derivadas desta licitação, as despesas correrão à conta
de dotações próprias consignadas no Orçamento Geral do Município de Guariba, para o exercício financeiro de 2.018,
observada
a
seguinte
classificação
orçamentária:
02.05.01.10.301.0014.2.120.000.3.3.90.30;
02.17.04.12.306.0018.2.019.000.3.3.90.30;
02.02.01.04.122.0003.2.005.000.3.3.90.30;
02.02.05.13.392.0022.2.021.000.3.3.90.30;
02.02.05.27.812.0032.2.030.000.3.3.90.30;
02.02.06.04.122.0003.2.008.000.3.3.90.30;
02.02.06.04.122.0034.2.026.000.3.3.90.30;
02.03.01.04.123.0007.2.009.000.3.3.90.30;
02.06.01.11.332.0015.2.016.000.3.3.90.30;
02.16.01.08.244.0027.2.044.000.3.3.90.30;
02.16.02.08.243.0008.2.010.000.3.3.90.30;
02.18.01.15.451.0023.2.022.000.3.3.90.30;
02.19.01.18.541.0028.2.053.000.3.3.90.30.
I - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios estocáveis para
atendimento ao PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar; e atendimento às secretarias,
departamentos e setores públicos, sendo: Secretarias Municipais: de Administração; de Saúde; de Obras e
Infraestrutura Urbana; de Desenvolvimento Social; de Emprego e Relações do Trabalho; e de Planejamento e
Meio Ambiente; Departamentos Municipais: de Cultura, Centro Cultural e Biblioteca Municipal; de Lançadoria;
de Transporte e Transito; de Suprimentos e Patrimônio; de Esportes; e Velório Municipal, conforme relação
constante do Anexo I do presente Edital.
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1.2 - DAS AMOSTRAS
1.2.1 - O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostras para avaliação e seleção
do produto a ser adquirido, dentro do prazo de três dias úteis, as quais deverão ser submetidas a análises necessárias,
imediatamente após a fase de homologação, de acordo com as regras contidas no Manual para aplicação dos testes de
aceitabilidade do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com fundamento no § 5º do art. 33 da Resolução
FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
1.2.2 - Deverão ser entregues duas amostras originais da mesma marca presente na proposta, e ficha técnica original
ou autenticada dos produtos ofertados, no Setor Municipal de Alimentação Escolar, sito à Av. Joaquim Mateus Correa,
nº 1.087 – Centro – Guariba/SP, enquanto que a data e horário da sessão de análise das amostras, que será
franqueada aos licitantes interessados, serão comunicadas por ocasião da sessão pública do pregão presencial.
1.2.3 - No caso de reprovação das amostras, a unidade de serviços competente deverá convocar a licitante classificada
em segundo lugar, a fim de repetir os testes de aceitabilidade, e, assim, sucessivamente; sendo oportuno informar que
a apreciação dos exemplares dos produtos apresentados como amostras será executada por profissional com
conhecimento técnico na área, ou seja, por uma das nutricionistas municipais.
1.2.4 - As amostras deverão estar etiquetadas, com identificação da empresa proponente, nº do processo de licitação
pertencente, nº do item correspondente, ficando sob responsabilidade da empresa apresentar um comprovante de
entrega das amostras, em 02 (duas) vias, declarando os itens/amostras entregues ao setor. As despesas decorrentes
desta entrega serão de responsabilidade da licitante detentora da melhor oferta dos produtos e não serão devolvidas.
1.2.5 - A realização dos testes poderá ser acompanhada por um responsável técnico da empresa classificada no
certame.
1.2.6 - Todos os produtos ofertados deverão apresentar rotulagem de acordo com a legislação vigente.
II - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Os representantes legais das empresas licitantes deverão tomar conhecimento antecipado das regras e
critérios de participação na licitação, antes de ingressarem na disputa pela melhor oferta, a fim de evitar dar
lances verbais, na disputa pelo menor preço, que não serão suportados, posteriormente, por falta de capacidade
financeira de atender aos compromissos assumidos, dentro do prazo previsto de fornecimento, para não
prejudicar o interesse público da Administração e tão pouco se sujeitar à aplicação de rigorosas penalidades
previstas em lei e regulamento.
2.2 - 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.
2.3 - Não poderão participar desta Licitação:
2.3.1 - As pessoas físicas, jurídicas ou servidores ou dirigentes, a que se refere o “caput” do Artigo 9º, da Lei
Federal nº 8.666/93, a saber:
a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
c) o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nestes últimos
incluídos, por interpretação analógica do artigo 9º, inciso III, da Lei federal nº 8.666/93, os agentes ocupantes
de cargos públicos, eletivos ou não, assim como os que mantem com estes, grau de parentesco, em
linha reta ou colateral, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau.
2.3.2 – A empresa impedida de participar de licitação ou declarada inidônea por qualquer órgão da administração
pública Federal, Estadual e Municipal.
2.3.3 – A empresa em estado de falência.
2.3.4 – As empresas em consórcio.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento, deverá ser apresentado a Carta de Credenciamento, conforme Anexo III.
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a) tratando-se de sócio ou proprietário deverá ser apresentado o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de qualquer outro meio de identificação do interessado ou representante legal, deverá ser comprovado à
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame, quer por carta de preposto, quer por procuração, quer por credenciamento, desde que em documento
original e com firma reconhecida no cartório competente.
3.2 - O sócio ou proprietário, procurador ou credenciado deverá identificar-se exibindo qualquer documento oficial de
identificação, desde que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - A ausência do representante, em qualquer momento da sessão pública, importará a imediata exclusão da
respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro.
3.5 - Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em
órgão de imprensa oficial, observando-se o subitem 6.6.1.2.
IV - DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
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 nºs 1 e 2.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois envelopes
fechados e lacrados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 - Proposta

Envelope nº 2 - Habilitação

Processo de Licitação nº 801/2017
Pregão Presencial nº 162/2017

Processo de Licitação nº 801/2017
Pregão Presencial nº 162/2017

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, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões
ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da
procuração.
V - DO ENVELOPE DA PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;
b) número do processo e deste pregão;
c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, com a indicação da marca dos produtos cotados,
em conformidade com as especificações deste edital;
d) preço unitário e total de cada item, já inclusos possíveis descontos, e respeitando-se 02 (duas) casas depois da
vírgula; em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
e) 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;
f) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
IMPORTANTE: As marcas dos produtos a serem fornecidos nas propostas de preços devem pertencer às
primeiras linhas de padrão de qualidade do mercado competente, sob pena de desclassificação.
5.2 - A empresa deverá indicar todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato administrativo, caso
a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função exercida na empresa (Diretor,
Sócio, procurador, etc), endereço, número da Cédula de Identidade (RG) e da Inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas (CPF), ressalvada a hipótese de que os próprios sócios-diretores, qualificados no contrato social, ou
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dos atuais administradores da sociedade por ações, constantes da ata de eleição, são os signatários do contrato
administrativo.
5.3 - A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que será considerada a
data de referência de preços.
5.4 - Os preços do objeto permanecerão fixos e inalterados durante todo o período de vigência do ajuste, sem qualquer
condição de reajustamento, mesmo para efeito de atualização monetária.
VI - DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE 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) Cédula de identidade do proprietário, no caso de empresa individual;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
d) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da
documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
e) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
f) 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.
6.1.2 - Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “e” deste subitem, não precisarão constar do Envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão.
6.2 - 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 e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicilio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante, ou
outra prova equivalente, na forma da lei;
d) certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), e, a certidão de regularidade da Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da
Fazenda Nacional.
e) prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT);
6.2.1 - A comprovação da regularidade de débito perante a Fazenda Federal, a que se refere a letra “ d ”, do subitem
anterior, deverá ser feita mediante a apresentação de certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em
relação à Dívida Ativa da União, e da expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente aos tributos e
contribuições federais.
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei ou regulamento, e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa oficial,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
b) No caso de empresas constituídas no próprio exercício ou que não tenham demonstrações contábeis do último
exercício social exigíveis, deverão apresentar “balanço de abertura” ou “balanço intermediário”, sendo este último
previsto no art. 204 da Lei nº 6.404/76.
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c) No caso do interessado ser contribuinte com opção de Lucro Presumido ou enquadrado como Micro Empresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), fica dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial com as demonstrações
contábeis, devendo, entretanto, apresentar cópia da Declaração de Renda - Pessoa Jurídica - na modalidade aprovada
pela Receita Federal.
d) As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou jornal
de grande circulação, onde a empresa licitante está estabelecida.
e) Certidão negativa de Falência, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
licitante, observado o disposto no Decreto federal 84.702/80, com prazo de validade de, no máximo, 180 (cento e
oitenta) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no
próprio documento.
6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da Licitação, através
da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, demonstrando o
cumprimento de obrigação assumida equivalente ao objeto licitado.
6.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) declaração de que cumpre a regra do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, por não possuir menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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; e, de que a mesma não se encontra inadimplente e
nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de órgãos públicos
Federal, Estadual ou Municipal.
c) Declaração de que examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a
todas as exigências estabelecidas no mesmo.
d) ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL; E CARTA DE CORESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E SANITÁRIA DO OBJETO LICITADO, quando não
for ele o fabricante/ produtor direto do item ofertado.
6.5.1 - A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários à correta avaliação
da documentação apresentada, bem como realizar diligências necessárias à comprovação das informações fornecidas.
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.6.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.
6.6.1.2 - As licitantes que, por qualquer motivo devidamente justificado, não puderem autenticar, com antecedência, as
cópias dos documentos de habilitação em cartório competente, poderão fazê-lo desde que compareçam no Setor de
Licitação e Contratos, no mínimo, uma hora antes do inicio da sessão pública, para apresentação dos respectivos
originais a servidor da Administração.
6.6.2 - Os documentos relacionados no inciso VI - “DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, deverão
ser apresentados por todas as empresas licitantes, dentro do envelope de documentação, observando-se os subitens
6.6.1 e 6.6.1.2.
6.6.3 - 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 horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 30 minutos.
7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II, deste edital, e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrada a etapa de credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
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7.3 - A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
7.3.1 - 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.
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.4 - 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) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas
que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
7.4.1 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número
de licitantes proponentes.
7.4.2 - Para efeito de seleção das propostas, durante a etapa de lances, será considerado, preferencialmente, o valor
unitário.
7.5 - 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 no caso de empate de preços.
7.5.1 - 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.
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço,
observada redução mínima entre os lances, de 1,0% (um por cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas, provisoriamente, as propostas selecionadas e não selecionadas
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço
ofertado.
7.9 - O pregoeiro deverá negociar diretamente com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução da proposta
para que seja obtido preço melhor.
7.10 - Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente
a respeito.
7.10.1 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no
mercado, vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Comissão
Permanente de Licitação, ou pelo órgão competente do Município, que será juntada aos autos, por ocasião da fase da
negociação.
7.11 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação
de seu autor.
7.12 - 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, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.12.1 - A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
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7.12.2 - 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, a
licitante será inabilitada.
7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame, na condição de classificada provisoriamente em primeiro lugar.
7.14 - Serão apreciados os documentos de habilitação dos licitantes classificados provisoriamente em segundo e
terceiro lugares, bem como negociado diretamente com estes, a fim de que seja obtido preço melhor, deixando os
devidamente preparados para atender à Administração, na hipótese de reprovação das amostras apresentada pelo
licitante classificado em primeiro lugar, imediatamente após a fase de homologação, observado o disposto no subitem
1.2.2, do item 1, deste edital.
VIII - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
8.1 - Em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 123/2006, em seus artigos 42 até 46, e Lei
Complementar Municipal nº 2.488/2.011, em seus artigos 27, 31, 35 e 36, será dado tratamento diferenciado às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
8.1.2 - A licitante que se apresentar como ME ou EPP, deverá exibir declaração de comprovação de enquadramento
em um dos dois regimes caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente
licitação, na forma do disposto na Lei Federal Complementar n° 123/2006, com as alterações dadas pela Lei
Complementar 147/2014, nas condições especiais de que tratam os artigos 42 ao 45, conforme modelo no Anexo III
deste edital, o qual deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.
8.13 - Se houver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurada à ME ou EPP o prazo de
cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento que a proponente for declarada a vencedora do certame,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, com
fundamento no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações dadas pela Lei Complementar
Federal nº 147/2014.
IX - 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 3 (três) dias 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.
9.3 - Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à
autoridade competente.
9.4 - 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.
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.6 - A adjudicação será feita pelo menor preço unitário.
X - DA ATA, DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DOS PREÇOS
10.1 - A ata de registro de preços, que formaliza uma promessa de contratação de cunho irrevogável para o licitante
vencedor, ou para o particular que concordar em executar o objeto da licitação pelo preço daquele, será subscrita pelo
convocado e pela autoridade que rubricou/assinou o edital, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de sua
publicação, em resumo no diário Oficial do Estado, na imprensa oficial do município ou em jornal de circulação regional
ou local.
10.1.1 - O licitante convocado que deixar de assinar a ata no prazo fixado, dela será excluído. A recusa equivale à
infração prevista no artigo 81, do vigente Estatuto das Licitações e Contratos.
10.2 - O registro de preços terá validade de até 06 (seis) meses, cujo prazo iniciar-se-á a partir da data da data de
assinatura da respectiva ata.
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10.3 - O cancelamento do registro de preços ocorrerá quando o fornecedor:
10.3.1 - recusar-se a retirar o instrumento contratual equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
10.3.2 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
10.3.3 - for declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração, nos termos dos artigos 7º. e 87,
respectivamente, das Lei Federais nº. 8.666/93, alterada posteriormente, e, nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002.
XI - DA CONTRATAÇÃO
11.1 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando
documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
11.2 - Não será exigida a prestação de garantia contratual, conforme faculdade insculpida no artigo 56, da Lei Federal
nº 8.666/93, alterada posteriormente.
11.3 - Se, por ocasião da formalização da ata de registro de preços, as certidões de regularidade de débito da
adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, a Seção de Licitações do órgão licitante verificará a
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata este item, mediante a apresentação
das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
11.5 - Quando a adjudicatária não apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.4 anterior, ou recusar-se a
celebrar a ata de registro de preços, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
11.6 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação do aviso
através do Diário Oficial do Estado - DOE.
11.7 - O registro de preços na ata não obriga a Prefeitura do Município de Guariba a firmar as contratações que dele
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, assegurando-se ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
11.8 - O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º, do Estatuto das Licitações.
XII - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
12.1 - As entregas serão fracionadas e os pedidos serão enviados via e-mail. As sucessivas entregas deverão ser feitas
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, de 2ª à 6ª feira, no horário das 08:00 às 11:00 horas, no Setor Municipal de
Alimentação Escolar, sito a Av. Joaquim Mateus Correa, nº 1.087 - ao lado do Fórum - Centro - Guariba - SP, para
vistoria e conferência das entregas; correndo por conta da empresa contratada as despesas de embalagens, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. O horário e data de entrega
deverão ser respeitados impreterivelmente.
12.2 - Todos os produtos ofertados deverão apresentar rotulagem de acordo com a legislação vigente.
12.3 - Os produtos devem apresentar PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 80% DA VALIDADE FINAL DO
PRODUTO NO ATO DA ENTREGA.
12.4 - As empresas licitantes deverão estar cientes de que os produtos passarão por teste culinário e avaliação
sensorial constantemente. Caso houver necessidade, o produto poderá ser submetido à análise laboratorial em
laboratório de notoriedade pública. Todos os custos de análises laboratoriais correm, sempre, por conta da
empresa contratada.
12.5 - As quantidades destinadas a cada Secretaria, Departamento ou Setor será de acordo com a tabela em anexo.
12.6 - As entregas destinadas às Secretarias, Departamentos e Setores deverão ser realizadas em seus respectivos
endereços.
12.7 - Não será aceita entrega de produtos sem o acompanhamento de nota fiscal.

8

12.8 - Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a
operação de transporte, carga e descarga.
12.9 - As parcelas deverão ser entregues em quantidades de acordo com as necessidades de consumo, acompanhada
da respectiva nota fiscal.
12.10 - A empresa Fornecedora obriga-se a entregar qualquer que seja a quantidade dos produtos, dos preços
registrados, não sendo admitido o acúmulo de pedidos para entrega posterior.
12.11 - Só serão emitidos atestados de recebimento se os produtos entregues estiverem plenamente de acordo com as
especificações constantes deste edital e seus anexos.
12.12 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administração contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota
fiscal/fatura, juntamente com a entrega dos produtos.
13.2 - As notas fiscais deverão seguir junto com as entregas, ser emitidas com a descrição correta dos produtos, de
acordo com os pedidos emitidos em anexo, e nas mesmas deverão constar o nº da Ata de Registro de Preços, o nº
da Autorização de Compra, Secretaria ou Departamento de Aplicação, o nº do Processo de Licitação e o nº do
Pregão Presencial pertencente.
13.2.1 - A licitante vencedora deverá constar nas notas fiscais o número da Conta Bancária, para fins de
pagamento, através de depósito bancário.
13.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa contratada para as devidas
correções e/ou substituições.
XIV - DAS SANÇÕES DE INADIMPLEMENTO
14.1 - As sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e 87, da Lei federal nº
8.666/93, com suas modificações posteriores, aplicadas, no que couberem, as disposições do Decreto Municipal nº
2.828, de 21 de Outubro de 2.013, após regular processo administrativo, ficando assegurado prazo regulamentar do
contraditório e da ampla defesa.
14.2 - Configurado o descumprimento da obrigação contratual será o contratado notificado da infração e da penalidade
correspondente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, interpor recurso administrativo à autoridade superior competente.
14.3 - Recebido o recurso, a autoridade competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou
rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.
14.4 - A inexecução total ou parcial do contrato administrativo, bem como a execução irregular ou com atraso
injustificado, com garantia da defesa prévia, será passível das seguintes sanções:
14.4.1 - advertência;
14.4.2 - multa de mora de:
a) 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;
b) 20% (vinte por cento) do valor referente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial
da obrigação;
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c) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, até 30 (trinta) dias;
d) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, acima de 30
(trinta) dias;
14.4.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não inferior a dois anos.
14.5 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pública destina-se a
punir a reincidência em faltas que impliquem a rescisão unilateral do contrato.
XV - 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, observado o disposto
no artigo 9º, inciso X, da Resolução CEGP - 10/2002, 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
circunstanciada, enquanto que todos os documentos de habilitação, cujos envelopes foram abertos na sessão e as
propostas serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
15.3 - O resultado deste pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a divulgação, serão publicados
no Diário Oficial do Estado e afixados no local de costume, na sede da Prefeitura Municipal, para amplo conhecimento
dos interessados.
15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada no
Setor de Licitação, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Guariba, durante 30 (trinta) dias após a publicação
do contrato, findo os quais deverão ser destruídos.
15.5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão; devendo protocolizar na sede administrativa
da Prefeitura Municipal de Guariba.
15.5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil, anterior a
data fixada para recebimento das propostas.
15.5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
15.6 - Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com o auxílio da Assessoria Jurídica e
dos membros da Comissão Permanente de Licitação.
15.7- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Guariba, neste Estado, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
15.8 - A ausência de representante legal ou preposto da empresa licitante, em qualquer momento da sessão pública,
importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro.

Guariba, 21 de Dezembro de 2017.

Andréia Rocha Batista Rodrigues
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I
ITEM

QTDD.

UND

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE POR
SECRETARIA/DEPARTAMENTO/SETOR

1

7.280

PCT

Café Torrado E Moído – EXTRA FORTE – pacotes de 500 g

Secretarias Municipais:
-Educação (PNAE) - 4.500 pacotes
- Administração - 900 pacotes
- Saúde – 550 pacotes
- Obras e Infraestrutura Urbana – 40 pacotes
- Desenvolvimento Social – 168 pacotes
- Emprego e Rel. do Trabalho – 22 pacotes
- Planejamento e Meio Ambiente - 250 pacotes
Departamentos / Setores Municipais:
- Cultura, Centro Cultural e Biblioteca – 160 pacotes
- Lançadoria - 60 pacotes
- Transporte e Transito – 250 pacotes
- Suprimentos e Patrimônio -70 pacotes
- Esportes - 60 pacotes
- Velório Municipal - 500 pacotes

2

500

UND

- Sec. Educação (PNAE)

3

1.500

PCT

4

8.000

FRC

5

4.000

PCT

6

8.000

PCT

7

6.267

PCT

Aveia Em Flocos Finos – caixa de 200 g - integral, em flocos finos, isento de
sacarose, sujidades, parasitas e larvas.
PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL CONGELADO

Os PÃES DE QUEIJOS CONGELADOS devem apresentar-se livres de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração.

Embalagem: primária: sacos de polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, resistente ao transporte contendo até 1,0 kg;

secundaria: caixa de papelão reforçado lacradas, resistente ao
transporte e empilhamento.

Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressas de forma clara e
indelével as seguintes informações:
1.
Nome e endereço da empresa;
2.
Identificação completa do produto, constando inclusive os dizeres:
PÃO DE QUEIJO CONGELADO;
3.
Data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
conservação;
4.
Temperatura de estocagem, armazenamento e conservação;
5.
Peso líquido.

Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície
pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de
fermentação pútrida.

O produto a ser entregue não deverá ter validade inferior a 03 meses.
Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação mínima de 30 dias.
Transporte: veículo de transporte estar limpo e ser capaz de manter a
temperatura ideal de conservação. O ajudante de transporte deve estar
devidamente uniformizado para as entregas.
Óleo de soja refinado – tipo 1 100% natural – FRASCOS PLASTICOS de 900 ml –
embalado em embalagem plástica resistente , tipo garrafa , lacrada, transparente
e incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, nome e
endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo liquido e registro no
órgão competente
Biscoito Doce – SEQUILHO - pacotes de 500 g – não contém glúten e livre de
gorduras trans. em sua composição.

Estarão desclassificados os biscoitos que: tiverem sabor pouco intenso
ou intenso ao extremo; apresentar textura pouco crocante; ser
necessário muita força para remover o alimento que adere a boca.
Arroz selecionado – grupo beneficiado - subgrupo polido - tipo 1 – classe longo
fino – selecionados eletronicamente grão a grão, não precisa escolher nem lavar
– embalado em pacote plástico atóxico e resistente de 05 kg – isento de sujidades,
parasitas , larvas , mofo , odores estranhos e de substancias nocivas – prazo
mínimo de validade 6 meses .

O arroz após o processo de cocção deverá: ter aparência de cor
branca, grãos bem separados, grãos sem centro duro, sem sabor ao
habitual, 5 kg de arroz cru deve render no mínimo 20 litros de arroz
cozido.
Açúcar Cristal Especial Peneirado – embalado em pacote plástico atóxico e
resistente de 05 kg - livre de fermentações. isento de matéria terrosa, parasitas e
detritos e vegetais.

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

Secretarias Municipais:
-Educação (PNAE) – 5.200 pacotes
- Administração - 200 pacotes
- Saúde – 300 pacotes
- Obras e Infraestrutura Urbana – 18 pacotes
- Desenvolvimento Social – 78 pacotes
- Emprego e Rel. do Trabalho – 14 pacotes
- Planejamento e Meio Ambiente - 125 pacotes
Departamentos / Setores Municipais:
- Cultura, Centro Cultural e Biblioteca – 15 pacotes
- Lançadoria - 24 pacotes
- Transporte e Transito – 100 pacotes
- Suprimentos e Patrimônio -20 pacotes
- Esportes - 48 pacotes
- Velório Municipal -250 pacotes
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8
9

600
3.500

PCT
UND

10

3.000

PCT

11

2.373

UND

12
13

6.000
400

UND
PCT

14

800

PCT

15

1.000

PCT

16

600

PCT

17

200

PCT

18

3.500

UND

19

7.000

UND

20

3.500

UND

21

3.000

PCT

22
23
24

400
2.500
600

PCT
FRC
PCT

25

3.600

PCT

26

2.500

PCT

27

2.000

PCT

28

13.000

PCT

29

150

PCT

Colorau em Pó – pacotes 500 g
Extrato de Tomate Concentrado – embalagem air bag de 02 kg – composto por
tomates, sal, açúcar e conter aditivos permitidos pela legislação vigente.

Não apresentar gordura saturada
Valores nutricionais em porção de 30g; 5,8g de carboidratos, 1g de proteínas,
127mg de sódio e até 1,2g de fibra alimentar.

Biscoito de Polvilho SALGADO– pacotes de 100g - palitos finos e
pequenos
Chá Mate Tostado – 100% PURO – TIPO EXPORTAÇÃO PP.3 ILLEX
PARAGUARIENSIS – caixas de 200 g

Ervilha em Conserva Reidratada – tetra park ou sachê de 200 g drenado
Ervilha Seca – pacotes de 500g – livre de insetos, microrganismos ou outras
impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Farinha de Mandioca – Tipo Biju – pacotes de 500g - livre de insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana.
Farinha de MILHO – pacotes de 500g - livre de insetos, microrganismos ou outras
impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Grão de Bico – pacotes de 500g.- composto de matéria prima sã, limpa, isenta de
matéria terrosa, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham
a comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Lentilha – pacotes de 500g – tipo 01, nova, de primeira qualidade, sem a presença
de grãos mofados, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Margarina Vegetal Cremosa - SEM SAL – potes com 500g - com no mínimo 80% de
lipídeos e zero de gorduras trans.
Milho Verde em Conserva – tetra pak ou sachê com 200g Drenado – BAIXO TEOR
DE SÓDIO
Molho de Tomate Concentrado e Peneirado – EMBALAGEM AIR BAG peso de 02
kg – Composto por Tomates, Polpa de Tomate, Temperos, Máximo de 2,0 % de
Amido de Milho e Conter Aditivos Permitidos pela Legislação Vigente.

Não apresentar gordura saturada e gordura trans;
Valores nutricionais em porção de 60g: 8,0 g de carboidratos, 1,1 de proteínas,
316mg de sódio e 1,3 de fibra alimentar.
Sal Refinado Iodado - pacotes de 01 kg, embalagens em plástico atóxico,
transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos
e substancias nocivas.

Trigo para Quibe – pacotes de 500g.
Vinagre de maçã - frascos plásticos TRANSPARENTES de 750 ml
Coco Ralado –pacotes de 100g - Polpa de coco parcialmente desengordurada,
desidratada, sem adição de açúcar.
Pão de Forma TRADICIONAL
Peso unitário: 500g;
Embalagem: - Primária: o produto deverá ser embalado em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente;
- Secundária: o produto deverá estar acomodado em bandeja
plástica retornáveis que garantam o transporte, empilhamento e
armazenamento sem prejuízo da integridade do produto.
Validade: mínima de 10 dias
Arroz Integral – embalado em pacote plástico atóxico e resistente de 01 kg – tipo
01, Classe longo fino – grãos intactos, que preservam a película e o gérmen,
isentos de manchas escuras, brancas, avermelhadas, não deve estar com sabor
ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos).
Fubá pré-cozido instantâneo enriquecido com ferro e ácido fólico –
pacotes de 500g - livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que
venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Macarrão Sêmola – DIVERSOS CORTES (Penne, Parafuso, Caracol, Espiral, Concha,
etc) – pacotes de 500 g – Compostos por sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico e corantes naturais.
O macarrão após cozido devera: ter aparência pouco esbranquiçada, sem sabor
residual( com sabor cru estará desclassificado), os cortes de macarrão bem
separados, a massa devera estar firme e de fácil mastigação
Sementes de linhaça marrom - pacotes de 150g – grãos integrais, destinada ao
consumo humano, sem a presença de grãos mofados, livre de insetos,
microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana.

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
Secretarias Municipais:
-Educação (PNAE) – 1.600 unidades
- Administração - 120 unidades
- Saúde – 160 unidades
- Obras e Infraestrutura Urbana – 06 unidades
- Desenvolvimento Social – 168 unidades
- Emprego e Rel. do Trabalho – 15 unidades
- Planejamento e Meio Ambiente - 75 unidades
Departamentos / Setores Municipais:
- Cultura, Centro Cultural e Biblioteca – 20 unidades
- Lançadoria - 24 unidades
- Transporte e Transito – 50 unidades
- Esportes - 60 unidades
- Velório Municipal -150 unidades
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
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36

16.000

UND

37

3.000

UND
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1.000
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39

1.000

UND

40

700

FRC

41

1.100
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42

7.000

PCT

43

2.300

PCT

44

167

FRC

45

10.000

KG

Azeitonas Verdes fatiadas – balde contendo 1,8 kg drenado.
Biscoito Doce – SABOR LEITE - pacotes de 400 g
Estarão desclassificados os biscoitos que: tiverem sabor pouco intenso ou intenso
ao extremo; apresentar textura pouco crocante; ser necessário muita força para
remover o alimento que adere a boca.
Biscoito Doce – SABOR MAISENA INTEGRAL– pacotes de 200 g – teor mínimo de
fibras de 4g de fibra alimentar por 100g de produto. O produto devera estar em
conformidade com as leis especificas vigentes

Estarão desclassificados os biscoitos que: tiverem sabor pouco intenso ou
intenso ao extremo; apresentar textura pouco crocante; ser necessário muita
força para remover o alimento que adere a boca.
Canjica Cristal – pacotes de 500g
Cravo – pacotes de 10 g
Iogurte com polpa de frutas – conteúdo liquido: 175g - integral – diversos sabores
– garrafa plástica com tampa de plástico e rotulo termoencolhivel – com registro
SISP ou SIF
Leite fermentado sabor tradicional – com Lactobacillus VIVOS – PRONTO PARA
BEBER – Garrafas plásticas de 80g com tampa selo de alumínio. – com REGISTRO
SISP OU SIF
Requeijão Cremoso – copos ou potes de 200g – com REGISTRO SISP OU SIF
Sem adição de amido.
Azeite de Oliva Extra Virgem – frascos de 500 ml com bico dosador – azeite de
oliva puro, refinado, sem adição de óleo de soja.
Iogurte com polpa de frutas – conteúdo liquido: 900g – integral – diversos sabores
– garrafa plástica com tampa de plástico e rotulo termoencolhivel – com registro
SISP ou SIF
Concentrado liquido para refrescos de fruta sabor caju – embalagem pet com
1.000 ml – concentrado liquido natural, pasteurizado, sem adição de açúcar na
composição, não fermentado, não alcoólico, sem glúten, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio; com diluição de 1 (uma) parte de concentrado para 7 (sete) partes
de agua – NÃO NECESSITA REFRIGERAÇÃO
Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico – tipo 01 – pacotes em
papel interfolha branco de 01 kg, obtida a partir de cereal limpo, com aspecto de
pó fino branco, cheiro e sabor próprio, livre de insetos, microrganismos ou outras
impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.
Feijão Carioca – pacotes de 01 kg – Grupo I ( Feijão Comum) , Classes Cores (Grupo
Comercial Carioca ) Tipo 1 – procedência nacional e safra corrente;

Será permitido de zero à 0,50% de matérias estranhas e impurezas e
de zero a 2,50% de total de defeitos leves, de acordo com a instrução
normativa nº12 de 28 de março de 2008, do Ministério da Agricultura
, Pecuária e Abastecimento

Tamanho de grão pequeno, uniformidade no tamanho e na cor (clara)
de grãos e tempo de cozimento de 20 a 30 min;

O Feijão após cozido devera: ter aparência pouco esbranquiçada
(muito esbranquiçada estará desclassificado), sem sabor estranho ao
habitual (sabor amargo estará desclassificado), caldo espesso e
ausência de grânulos;
Serão desclassificados os produtos que possuírem: odor estranho de qualquer
natureza, improprio ao produto, que inviabilize a sua utilização para o uso
proposto e percentual de defeitos acima dos limites máximos de tolerância.
Feijão Preto - Tipo 01 - PACOTES DE 01 KG. – procedência nacional e safra
corrente
Será permitido de zero à 0,50% de matérias estranhas e impurezas e de zero a
2,50% de total de defeitos leves, de acordo com a instrução normativa nº12 de 28
de março de 2008, do Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento
Adoçante liquido – frasco com 65ml – à base de 100% sucralose, bico dosador,
sem adição de acessulfame-K ou outro edulcorante em sua composição

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO – pacotes de 01 kg - enriquecido com
vitaminas e minerais – sem adição de açúcar – com no mínimo de 26 g de
Proteínas em porção de 100 g do produto.
Aparência: pó fino.
Cor: branco-amarelado.
Cheiro e sabor próprios, sabor pouco acido e sem grumos;
Diluição: até 130g pó : 01 litro de água.
Validade: mínima de 06 (seis) meses.
Embalagem: - Primária: pacotes em filme de poliéster aluminizado selado
automaticamente ou latas metalizadas, contendo peso líquido de 1000 gramas.
- Secundária: caixa de papelão ondulado com abas superiores e
inferiores lacradas.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverá
estar impresso de forma clara e indelével as seguintes informações:
1.
Identificação do produto, inclusive a classificação e a marca;

- Sec. Educação (PNAE)
Secretarias Municipais:
-Educação (PNAE) – 4.000 pacotes
- Saúde – 100 pacotes
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

Secretarias Municipais:
-Educação (PNAE) – 100 frascos
- Administração – 12 frascos
- Saúde – 50 frascos
- Obras e Infraestrutura Urbana – 02 frascos
Departamentos / Setores Municipais:
- Lançadoria – 03 frascos
- Sec. Educação (PNAE)
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56

4.000
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57

150

PCT

58

300

PCT

59

3.000
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60

700

FRC

61

4.200

PCT

2.
Nome e endereço do fabricante;
3.
Data de fabricação, prazo de validade e peso líquido;
4.
Número de registro no órgão competente;
5.
Empilhamento máximo para armazenagem.
Laudo: laudo de análise bromatológica, fisico-química, bacteriológica e
microscópica, que revele sua composição e a presença das vitaminas e minerais,
expedido por instituição de notoriedade pública com data não superior a 01 ano
da data de abertura do processo.
Macarrão integral – CORTE PARAFUSO - pacotes de 500 g –fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas , isentas de matéria terrosa , insetos e de parasitos.
Teor mínimo de fibras de 5,0 g de fibra alimentar por 100 g de produto.

O produto devera estar em conformidades com as leis especificas
vigentes
Orégano desidratado - pacotes de 200g.
Amendoim torrado tipo runner despeliculado – pacotes de 500g – torrado,
despeliculado e sem adição de sal
Amido de milho – caixa ou pacote com 500g – produto amiláceo extraído do
milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com umidade máxima de 14%
por peso, isento de sujilidades, parasitas e larvas.
Canela em Casca – pacotes de 20g
Canela em pó – pacotes de 40g
Chocolate em pó – pacotes de 2 kg – composição mínima de 50% de cacau - Fonte
de fibras. Sabor chocolate trufado. Contendo basicamente: cacau em pó, açúcar
mascavo, malte, fibras, mínimo de 12 vitaminas e quatro minerais, aroma, dentre
outros ingredientes desde que mencionados no rótulo e permitidos pela
legislação. Não conter corantes, conservantes e gorduras trans. Validade mínima
de oito meses da data de fabricação. Embalagem primária: saco de polietileno
leitoso, atóxico, com peso líquido de 2 kg e embalagem secundária em caixa com
10 a 12 kg. Rendimento mínimo de 120 porções de 150 ml por kg. Informação
nutricional em 100 gramas do produto: Lipídios, máximo de 5g; Proteínas, mínimo
de 8g; Carboidratos, mínimo de 60g; Fibras, mínimo de 13g e Valor Calórico,
máximo de 400 kcal.
Fermento químico em pó - potes 250g
Concentrado liquido para refresco – galões em polietileno de 05 litros – não
fermentado, não alcoólico, sem glúten, com adição de açúcar, colorido e
aromatizado artificialmente com diluição de 1 (uma) parte de concentrado para
até 9 (nove) partes de agua – NÃO NECESSITA REFRIGERAÇÃO – COM ALTO TEOR
DE POLPA – SABOR LARANJA
Concentrado liquido para refresco – galões em polietileno de 05 litros – não
fermentado, não alcoólico, sem glúten, com adição de açúcar, colorido e
aromatizado artificialmente com diluição de 1 (uma) parte de concentrado para
até 9 (nove) partes de agua – NÃO NECESSITA REFRIGERAÇÃO – COM ALTO TEOR
DE POLPA – SABOR UVA
Biscoito Doce – ROSQUINHA DE CHOCOLATE - pacotes de 400 g
Estarão desclassificados os biscoitos que: tiverem sabor pouco intenso ou intenso
ao extremo; apresentar textura pouco crocante; ser necessário muita força para
remover o alimento que adere a boca.
Farinha de trigo INTEGRAL enriquecida com ferro e acido fólico – tipo 01 – com
no mínimo de 6 g de fibra alimentar em 50g do produto, pacotes de 01 kg, obtida
a partir de cereal limpo, com aspecto de pó fino branco, cheiro e sabor próprio,
livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer
o armazenamento e a saúde humana.
Flocos de milho TIPO CEREAL MATINAL – pacote de 1KG – flocos de milhos
naturais laminados, sem adição de açúcar, enriquecido com vitaminas, isento de
gordura trans., teor mínimo de fibras de 3,0g a cada 100g do produto, a matéria
prima deve ser de primeira qualidade e estar em conformidade com a leis
especificas vigentes
Sardinha em Óleo Comestível – latas com peso líquido de 1,1 kg e 770g drenado. –
linha food service, com REGISTRO SIF
Concentrado liquido para refresco de fruta sabor goiaba – embalagem PET com
1.000 ml – concentrado liquido natural, pasteurizado, sem adição de açúcar na
composição, não fermentado, não alcoólico, sem glúten, com no mínimo 50% de
polpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio – não necessita refrigeração
Biscoito Salgado INTEGRAL - pacotes de 160 g a 200 g - teor mínimo de fibras de
4g de fibra alimentar por 100g de produto. O produto devera estar em
conformidade com as leis especificas vigentes
Estarão desclassificados os biscoitos que: tiverem sabor pouco intenso ou
intenso ao extremo; apresentar textura pouco crocante; ser necessário muita
força para remover o alimento que adere a boca.

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
Secretarias Municipais:
-Educação (PNAE) – 3.500 litros
Departamentos / Setores Municipais:
- Esportes – 200 litros

Secretarias Municipais:
-Educação (PNAE) - 1.500 litros
Departamentos / Setores Municipais:
- Esportes - 200 litros

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
- Sec. Educação (PNAE)

- Sec. Educação (PNAE)
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido
no inciso VII, do artigo 4º, da Lei federal nº 10.520, de 17/07/02, sob as penalidades
cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital.

_______________ de ______________ de 2.017.

_______________________________
Nome da Empresa
Nome assinatura do responsável
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ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 801/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2017

À
Prefeitura Municipal de Guariba
Comissão Permanente de Licitação
Guariba - Estado de São Paulo

Prezado Senhores.

A empresa ____________________________________, com sede à
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº
___________________, credencia o senhor _______________________________, CPF nº
__________________, RG nº ___________________, para representá-la no Pregão
Presencial nº 162/2017, referente ao Processo de Licitação nº 801/2017, perante a
Comissão Permanente de Licitação, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame,
com plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar
impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar
esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar atas.

Atenciosamente

____________, ___ de _____________ de 2.017.

________________________
(representante da licitante)

Nome: _____________________
RG nº _____________________

Cargo: ________________________
CPF nº ________________________
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL N° 162/2017

MODELO DE DECLARAÇÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ___________________, CNPJ nº
___________________, com sede __________________________, (endereço completo)
por intermédio de seu representante legal, para fins do Pregão Presencial n° 162/2017
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:
a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em
atendimento à Lei Federal Complementar 123/2006.
b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Federal Complementar 123/2006,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação, em cumprimento ao art. 32,§2º, da Lei nº 8.666/93.

Local e Data

_________________________________
(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ____________________________________
Cargo ou carimbo do declarante: ____________________________________
Nº da cédula de identidade: ________________________________________
Telefone, fax e e-mail para contato: __________________________________
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V
(MINUTA)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 801/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 162/2017

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARIBA, inscrita no CNPJ nº 48.664.304/0001-80, doravante denominada PREFEITURA, representada pela Sra.
ANDRÉIA ROCHA BATISTA RODRIGUES, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, de acordo com a
atribuição que lhe foi conferida pelo Decreto nº 3.347, de 24 de Agosto de 2.017, e de outro lado a empresa ..........,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº .........., estabelecida na .........., nº .......... - SP, daqui por diante denominada
FORNECEDORA, resolvem REGISTRAR os preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1.993, com as alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 2.744, de 13 de Março de 2.013 e ulteriores
alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo
e obrigacional às partes.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 - Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios estocáveis para atendimento ao PNAE
- Programa Nacional de Alimentação Escolar; e atendimento às secretarias, departamentos e setores públicos, sendo:
Secretarias Municipais: de Administração; de Saúde; de Obras e Infraestrutura Urbana; de Desenvolvimento Social; de
Emprego e Relações do Trabalho; e de Planejamento e Meio Ambiente; Departamentos Municipais: de Cultura, Centro
Cultural e Biblioteca Municipal; de Lançadoria; de Transporte e Transito; de Suprimentos e Patrimônio; de Esportes; e
Velório Municipal, constantes do Edital nº 801/2017 e nas quantidades solicitadas em cada requisição dos órgãos
interessados.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 – A presente ata de registro de preços terá validade de até 06 (seis) meses, a partir
data de sua publicação, em cujo prazo a PREFEITURA não será obrigada a firmar as contratações, ou expedir
ordens de fornecimento ou de execução de serviços comuns, que deles poderão advir, facultando-se a realização
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR registrado preferência
fornecimento ou execução, em igualdade de condições com os demais.

da
as
de
de

2.2 – O prazo de validade desta ata de registro de preços, não poderá ser prorrogado, salvo
se sua duração não ultrapassar a 12 (doze) meses, quando, então, admitir-se-á a prorrogação, desde que a soma dos
períodos de vigência não atinja o limite máximo anual.
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA
3.1 - Poderão utilizar-se da ata de registro de preços os órgãos interessados ou não da
PREFEITURA, mediante prévia consulta na ata de registro de preços e desde que devidamente comprovada a
vantagem administrativa e respeitada, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei federal nº 8.666/93,
na Lei federal nº 10.520/2002 e no Decreto municipal nº 2.744/2013, relativas à utilização do sistema de registro de
preços.
CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS
4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ata de registro de preços é o
especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação e o ato de homologação do objeto do Pregão
Presencial nº 162/2017.
ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

VALOR UNIT.

4.2 – Em cada fornecimento ou execução decorrente desta ata serão observadas, quanto ao
preço, às clausulas e condições constantes do Edital nº 801/2017, do Pregão Presencial nº 162/2017, que a precedeu e
a íntegra do presente instrumento de registro de preços.
CLÁUSULA V – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO
5.1 - As entregas serão fracionadas e os pedidos serão enviados via e-mail. As sucessivas
entregas deverão ser feitas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, de 2ª à 6ª feira, no horário das 08:00 às 11:00
horas, no Setor Municipal de Alimentação Escolar, sito a Av. Joaquim Mateus Correa, nº 1.087 - ao lado do Fórum Centro - Guariba - SP, para vistoria e conferência das entregas; correndo por conta da empresa contratada as
despesas de embalagens, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento. O horário e data de entrega deverão ser respeitados impreterivelmente.
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5.2 - Todos os produtos ofertados deverão apresentar rotulagem de acordo com a legislação
vigente.
5.3 - Os produtos devem apresentar PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 80% DA
VALIDADE FINAL DO PRODUTO NO ATO DA ENTREGA.
5.4 - As empresas licitantes deverão estar cientes de que os produtos passarão por
teste culinário e avaliação sensorial constantemente. Caso houver necessidade, o produto poderá ser
submetido à análise laboratorial em laboratório de notoriedade pública. Todos os custos de análises
laboratoriais correm, sempre, por conta da empresa contratada.
5.5 - As quantidades destinadas a cada Secretaria, Departamento ou Setor será de acordo
com a tabela em anexo.
5.6 - As entregas destinadas às Secretarias, Departamentos e Setores deverão ser
realizadas em seus respectivos endereços.
5.7 - Não será aceita entrega de produtos sem o acompanhamento de nota fiscal.
5.8 - Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem
danificados durante a operação de transporte, carga e descarga.
5.9 - As parcelas deverão ser entregues em quantidades de acordo com as necessidades de
consumo, acompanhada da respectiva nota fiscal.
5.10 – A empresa Fornecedora obriga-se a entregar qualquer que seja a quantidade dos
materiais dos preços registrados, não sendo admitido o acúmulo de pedidos para entrega posterior.
5.11 - Não será aceita entrega de produtos sem o acompanhamento de nota fiscal.
5.12 - Só serão emitidos atestados de recebimento se os produtos entregues estiverem
plenamente de acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos.
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO
6.1 - Em todos os fornecimentos ou execução, mediante contrato ou respectiva ordem, o
pagamento será efetuado por crédito em conta corrente do FORNECEDOR, preferencialmente, em instituição
financeira oficial, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de expedição do atestado comprobatório do correto
fornecimento ou execução, ao qual se juntará a nota fiscal/fatura, de acordo com as formalidades previstas no edital.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO
7.1 - A entrega dos produtos ou a execução dos serviços comuns só estará caracterizada
mediante o recebimento da respectiva ordem de fornecimento ou de execução, ficando o FORNECEDOR obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência desta ata, mesmo a título de antecipação, sempre
devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal ou fatura correspondente.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 – Constatada a falsidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela
empresa licitante, poderá ela, na qualidade de FORNECEDOR, resguardados os procedimentos legais, como a
garantia do contraditório e da ampla defesa, sofrer as sanções abaixo, a critério da PREFEITURA, isolada ou
cumulativamente:
a) impedimento para registro na ata, se concluída as fases internas e externas do processo
de licitação;
b) cancelamento dos registros de preços da ata;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, que será
concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes, ou depois de decorrido
o prazo de sanção aplicada com base na letra anterior.
8.2 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR,
sem justificativa aceita pelo órgão interessado ou não, resguardados os procedimentos legais pertinentes, como a
garantia do contraditório e da ampla defesa, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:
a) advertência por escrito;

19

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de fornecimento ou do contrato,
depois de decorridos 5 (cinco) dias, a contar da data do inadimplemento: atraso no cumprimento da obrigação, mal ou
irregular fornecimento ou execução etc.;
c) multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento)
por dia de inadimplência, no caso de inexecução total;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, que será
concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes, ou depois de decorrido
o prazo de sanção aplicada com base na letra anterior.
8.3 – As sanções que vierem a ser aplicadas ao FORNECEDOR inadimplente serão
registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF.
8.4 – A aplicação das sanções previstas no edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, estabelecidas em lei, inclusive, responsabilização do FORNECEDOR por eventuais perdas e danos causados à
PREFEITURA ou a terceiros.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA
9.1 - Considerando que o prazo máximo de validade da presente ata, mesmo
compreendendo as hipóteses de prorrogação, não pode ultrapassar de 12 (doze) meses, em cumprimento ao disposto
no § 1º, do artigo 28, da Lei federal nº 9.069, de 29/06/1995, e demais legislação correlata, é vedado quaisquer
reajustamento dos preços registrados.
CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
10.1 - Os bens adquiridos ou os serviços comuns executados serão recebidos, conferidos e
vistoriados pelo agente designado pelo órgão interessado ou unidade requisitante, representante da PREFEITURA, de
conformidade com o disposto no artigo 73, da Lei federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes, a quem competirá
a emissão de atestado que comprove a regularidade do atendimento da obrigação, nos termos da Lei federal nº
10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 2.744/2013.
CLÁUSULA XI – DA REVISÃO DOS PREÇOS
11.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na letra “d”, do
inciso II, do “caput”, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666, de 1.993.
11.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
11.3 – O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, enquanto que a ordem de
classificação dos que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado será observará para novo registro de
preços.
11.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e,
II – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação e
novo registro de preços.
CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA
12.1 – Não havendo êxito nas negociações, na forma do inciso II, do subitem 9.4, da cláusula
anterior, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação ou cancelamento da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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12.2 - O registro do FORNECEDOR será cancelado quando descumprir as condições desta
ata; ou não retirar a ordem de fornecimento ou execução equivalente, no prazo fixado, sem justificativa aceitável; ou
então, não aceitar reduzir o seu preço registrado; ou sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV, do “caput”, do
artigo 87, da Lei federal nº 8.666, de 1.993, ou no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 2.002.
12.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados, ou também:
I – por razão de interesse público;
II – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou da ordem de
fornecimento ou execução; ou,
III – a pedido do FORNECEDOR.
12.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita, direta e
pessoalmente, ou por correspondência pelos Correios com Aviso de Recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos do processo de licitação, que deram origem a esta ata de registro de preços.
CLÁUSULA XIII - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1 - As despesas correrão à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Geral
do Município de Guariba, para o exercício financeiro de 2.018, observada as seguintes classificações orçamentárias:
02.05.01.10.301.0014.2.120.000.3.3.90.30;
02.17.04.12.306.0018.2.019.000.3.3.90.30;
02.02.01.04.122.0003.2.005.000.3.3.90.30;
02.02.05.13.392.0022.2.021.000.3.3.90.30;
02.02.05.27.812.0032.2.030.000.3.3.90.30;
02.02.06.04.122.0003.2.008.000.3.3.90.30;
02.02.06.04.122.0034.2.026.000.3.3.90.30;
02.03.01.04.123.0007.2.009.000.3.3.90.30;
02.06.01.11.332.0015.2.016.000.3.3.90.30;
02.16.01.08.244.0027.2.044.000.3.3.90.30;
02.16.02.08.243.0008.2.010.000.3.3.90.30;
02.18.01.15.451.0023.2.022.000.3.3.90.30;
02.19.01.18.541.0028.2.053.000.3.3.90.30.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Guariba para dirimir dúvidas ou questões que
encontrem forma de resolução amigável, pelas vias administrativas, entre as partes, sendo este irrenunciável pela
PREFEITURA, diante do que dispõe o § 2º, do artigo 55, da Lei federal nº 8.666/93.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei federal nº 10.520/2002 e o
Decreto Municipal nº 2.744/2013, e demais normas aplicáveis à espécie.
..............
E, por estarem assim, justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo também subscrevem, para que produza
todos os efeitos legais.
Guariba, ............ de 2017.

ANDRÉIA ROCHA BATISTA RODRIGUES
PRESIDENTE DA C. P. DE LICITAÇÕES
(PREFEITURA)

(FORNECEDORA)

TESTEMUNHAS:

____________________________

____________________________
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