Prefeitura Municipal de Sarapuí
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 – PROCESSO N.º 3877/1/2017
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ, situada na Praça 13 de Março, 25, Centro, na
cidade de Sarapuí, Estado de São Paulo, CEP 18.225-000, comunica aos interessados e torna
público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 22/2017 – PROCESSO N.º 3877/1/2017, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando
o Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar
do Município de Sarapuí, conforme descrito neste Edital e seus anexos. O procedimento
licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, Lei Federal N.º
8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº
1.363/2010, Decreto Municipal Para Sistema de Registro de Preços nº 1581/2013 e legislação
aplicável no que couber, bem como pelo estabelecido neste Edital.
Comunica também, que o supracitado certame licitatório destina-se ao Registro de Preços.
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme
designação contida nos autos do processo.
Os Envelopes de “Proposta e Habilitação”, deverão ser protocolado no departamento de
Protocolo do Paço Municipal das 08h00min as 09h00min do dia 19/12/2017, a abertura dos
envelopes será no mesmo dia a partir das 09h00minh.
O PREGÃO será realizado dia 19/12/2017, com início da sessão às 09h00min, na sede da
Prefeitura Municipal de Sarapui, situada na Praça 13 de Março, 25, Centro, na cidade de
Sarapuí, Estado de São Paulo, CEP 18.225-000.
Integram este Edital:
Anexo I - Especificação do Objeto
Anexo II - Modelo de Proposta
Anexo III - Modelo de Credenciamento
Anexo IV - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo V - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VI - Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IX – Minuta do Termo de Ciência e de Notificação
I – OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis,
perecíveis e seus subprodutos para alimentos, todos de natureza estocável (MERENDA
ESCOLAR), para as escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí,
conforme especificações constantes do Anexo VI.
1.1.1 As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se
obrigando a Administração à aquisição total.
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1.1.2 A quantidade solicitada dos produtos poderá ser pequena, vez que obedecerá às
necessidades da Diretoria de Educação do Município de Sarapuí.
1.2 A(s) licitante(s) vencedora(s), detentora(s) da ata, compromete(m)-se a entregar os
produtos no máximo em 03 (três) dias úteis após o envio do Pedido de Compras,
obedecidas as datas, locais de entrega e horários estabelecidos previamente pela Diretoria de
Educação e Cultura.
II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que atenderem a todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos.
2.2 Será vedada a participação:
2.2.1 De empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se
encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de
consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.2 De empresas que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não
reabilitadas;
2.2.3 De empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para
artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
2.2.4 De empresas que estejam impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da
Lei 10.520/02;
2.2.5 De empresas (matriz ou filial) que estejam em débito com a Fazenda Municipal
de Sarapui.
III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
3.1 A Ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
3.2 A licitante vencedora deverá assinar a Ata dentro de no máximo 03 (três) dias após a
convocação feita pela Prefeitura.
IV – DO CREDENCIAMENTO
4.1 Por ocasião da fase de credenciamento das empresas licitantes deverão ser apresentados o
que segue:
4.1.1 Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal que ostentar a condição de sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, este deverá apresentar cópia do
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura, devidamente autenticada em cartório ou por servidor da
Administração Pública ou por publicação em órgão de imprensa oficial;
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b) Tratando-se de Procurador, deverá apresentar instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, no
qual constem poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as
etapas do Pregão, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances,
negociar a redução de preço, desistir ou manifestar-se expressamente da intenção de
interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar o Instrumento
Constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto;
d) A 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 irregular, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso ou de renunciar ao direito
de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração
do menor preço;
e) Será permitida a participação de empresa que não credenciar representante, desde
que atenda a todas as exigências previstas neste Edital, devendo encaminhar os
envelopes “Proposta” e “Documentação” diretamente na sessão pública, por meio
postal ou outro, nos termos do item 4, devendo ser apresentados fora dos envelopes a
Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e, quando for o caso,
a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
f) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
g) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4..2 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
a) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e inexistência de fato
impeditivos à participação, que deverá ser apresentada FORA dos envelopes “Proposta” e
“Habilitação” (modelo Anexo IV).
4.3 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
a) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar n.º 123/06, que deverá ser apresentada FORA dos
envelopes “Proposta” e “Habilitação” (modelo Anexo V).
V - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “PROPOSTA” (Nº 01) E
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” (Nº 02)
5.1 Deverão ser apresentados na sessão às 09h00min do dia 19/12/2017, os envelopes lacrados,
respectivamente “PROPOSTA” (envelope nº 01) e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
(envelope nº 02), e fora dos envelopes a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação e, quando for o caso, também a Declaração de ME ou EPP; contendo os envelopes,
em sua parte externa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - SP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
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ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - SP
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2017
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

5.2 Os documentos constantes nos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via,
redigida com clareza, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta
apresentada em uma única via, datada e assinada de forma identificável (sobre o carimbo ou
equivalente) pelo representante legal ou pelo Procurador.
VI – CONTEÚDO DA PROPOSTA
6.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada, preferencialmente, na forma do Anexo II deste
Edital, contendo:
6.1.1 Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (email) para contato, estes dois últimos, se houver, além da data e assinatura
de forma identificável (sobre o carimbo ou equivalente) pelo representante legal da
licitante ou procurador;
6.1.2 Descrição detalhada do objeto deste Pregão, em conformidade com as
especificações do Anexo I deste Edital. A descrição deve ser precisa, sem rasura, sem
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado por item, devendo ser mencionada, inclusive, a marca do produto
cotado, se for o caso;
6.1.3 Preço unitário e total do item, e preço total e líquido da proposta, em moeda
corrente nacional;
6.1.3.1 O preço em algarismo deverá ser expresso com até duas casas
decimais após a vírgula (0,00).
6.1.3.2 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas
incidentes sobre o objeto da licitação (incidências fiscais, tributárias,
trabalhistas, previdenciárias, gastos com frete, transporte, pedágio e/ou
demais encargos).
6.1.4 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar
da data de sua apresentação;
6.1.5 Condições de pagamento;
6.1.6 Prazo de entrega dos produtos;
6.1.7 Banco, agência e número de conta corrente para depósito bancário do
pagamento, caso seja a vencedora do certame;
6.1.8 Declaração impressa na proposta de que os produtos ofertados atendem todas as
especificações exigidas neste edital de licitação;
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6.1.9 Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os
custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.
6.2 A simples participação neste certame implica:
6.2.1 Que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega dos produtos no
preço de sua proposta final;
6.2.2 Que o prazo de entrega deverá ser de no máximo 03 (três) dias úteis, contado a
partir da data de envio do Pedido de Compras;
6.2.3 Que a quantidade solicitada pelo setor competente poderá ser pequena, vez que
obedecerá às necessidades da Diretoria de Educação e Cultura;
6.2.4 Que a vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
publicação;
6.2.5 Que o objeto fornecido pela empresa atende à todas as exigências editalícias e da
legislação aplicável ao caso, incluindo todas as licenças e autorizações necessárias.
6.3 A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação
significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.
VII – CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 O envelope nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” deverão conter
obrigatoriamente os documentos a seguir relacionados, que poderão ser apresentados no original
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão
de imprensa oficial, em apenas 01 (uma) via.
7.1.1 Exclui-se da obrigatoriedade de apresentar o original, os documentos dispostos
em sítios oficiais.
7.1.2 Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados
terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte
do Pregoeiro.
7.1.3 O Pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação.
7.1.4 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a
inabilitação do licitante.
7.1.5 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos
efetivamente entregues da habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a
apresentação de documentos novos.
7.1.6 Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e
traduzidos para o português por tradutor público juramentado.
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7.1.7 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições / emissões não ultrapassem a 180 (cento e oitenta) dias da data final para a
entrega dos envelopes.
7.1.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
7.2 Documentos relativos à habilitação jurídica, que deverão estar de acordo com o artigo 28 da
Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações:
7.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.2.2 Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da Lei e conforme o
caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
7.2.3 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Observação: Todos os documentos acima relacionados deverão ser apresentados
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme
legislação em vigor. Caso os mesmos já tenham sido apresentados para
credenciamento neste Pregão, não precisarão constar no envelope “Documentos
de Habilitação”.
7.3 Documentos para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, que deverão estar de
acordo com o artigo 29 da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações:
7.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), quando se tratar de pessoa física;
7.3.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Inscrição
Estadual), SE HOUVER, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto do Edital;
7.3.3 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (Inscrição
Municipal), relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto do Edital, SOMENTE SE NÃO HOUVER a Prova
de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Inscrição Estadual);
7.3.4 Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliário), em validade, relativa à sede da
licitante;
7.3.5 Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, para a licitante sujeita a estes tributos, expedida pela
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, da sede da licitante, com data não
anterior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura dos Envelopes, caso não conste outro
prazo da própria certidão ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo
representante legal do licitante, sob as penas da lei;
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7.3.6 Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

7.3.7 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, em validade, que deverá estar de
acordo com o artigo 2º, da Lei Federal N.º 9.012, de 30/03/95.
7.3.8 Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de
maio de 1943; ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado
com os mesmos efeitos da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7.4 Documento relativo à qualificação econômico-financeira, que deverá estar de acordo com o
artigo 31 da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações:
7.4.1 Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, quando se tratar
de pessoa física, em data não anterior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
abertura do envelope com a proposta, se outro prazo não constar do documento, de
acordo com o artigo 31, inciso II, da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações.
7.5 - Documento Complementar:
7.5.1 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, conforme modelo Anexo VI.
7.6 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/06, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.7 A falta de algum dos documentos supracitados decairá na INABILITAÇÃO da licitante,
salvo se a empresa se enquadrar na Lei Complementar 123/06.
VIII – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL
8.1 O Edital completo está disponível no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Sarapui
www.sarapui.sp.gov.br e poderá ser consultado por qualquer interessado na Praça 13 de Março,
25, Centro, na cidade de Sarapuí, Estado de São Paulo, CEP 18.225-000, durante o expediente
normal do órgão licitante, das 08h00min às 17h00min horas, até a data e horário aprazados para
recebimento dos documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”.
8.2 Para conhecimento de todos, expede-se o presente Edital que será afixado no Paço
Municipal, e seu resumo será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de
grande circulação.
IV – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
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9.1 É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
9.1.1 Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por
servidores deste Município, inclusive membros da Comissão Permanente Municipal
de Licitações, não serão considerados nem aceitos para reclamações, impugnações ou
reivindicações por parte dos licitantes. Informações e esclarecimentos sobre o Edital
deverão ser feitos por escrito, conforme prazo estabelecido pela Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações.
X – ABERTURA DAS PROPOSTAS
10.1 Compete ao Pregoeiro proceder à abertura dos envelopes “PROPOSTA”, conservando
intactos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e sob guarda do Pregoeiro /
Órgão licitante.
10.2 O Pregoeiro examinará as propostas, sempre levando em conta às exigências fixadas no
item IV e V, além de examinar o objeto ofertado em conformidade com as especificações
estabelecidas no Edital e seus Anexos.
10.3 Definidas as propostas que atendam as exigências, envolvendo o objeto e o valor, o
Pregoeiro elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do
menor preço.
10.4 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender quaisquer das exigências
preconizadas, apresentarem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, ofereça
vantagem não prevista neste Edital, que apresente preço(s) manifestamente inexequível(is) ou
apresente preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero.
10.5 Para efeito de oferecimento de lances verbais, o Pregoeiro selecionará, sempre com base na
classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e todas
aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) àquela de menor preço.
10.5.1 Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão
estabelecida no subitem 10.5, o Pregoeiro selecionará, sempre com base na
classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente
superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer
que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada
no subitem 10.5.2.
10.5.2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para
efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:
a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10%
(dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3
(três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 10.5, ou
b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se
houver.
10.5.3 Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 10.5.2 –
alíneas “a” e “b”, para efeito do estabelecimento da ordem de classificação provisória
das proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio
de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta.
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10.5.4 Havendo uma única proponente ou tão somente uma única proposta válida, o
Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, ou pedir
repetição do Pregão, ou ainda, dar prosseguimento ao Pregão, condicionado, em todas
as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.
XI – OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS
11.1 O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de
lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as
demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço
será a última a oferecer lance verbal. Havendo propostas escritas empatadas, a ordem sequencial
de convocação para lances é a decrescente de credenciamento.
11.2 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades constantes deste Edital.
11.3 Quando convocados pelo Pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance verbal
implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para a
classificação final.
11.4 A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
11.5 O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as
proponentes declinarem da correspondente formulação.
11.6 Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na
ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s),
sempre com base no último preço / lance apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade
do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a
respeito, sem prejuízo da aplicação do instituto da preferência da ME ou EPP, consoante
estabelecido neste Edital.
11.7 O Pregoeiro decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço,
para que seja obtido preço melhor.
11.8 Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
11.9 Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do
objeto e do preço, também é facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente da proposta de
menor preço, para que seja obtido preço melhor.
11.10 Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de pequeno
porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no
certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de
classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
para oferecer proposta.
11.10.1 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou
empresa de pequeno porte.

9

Prefeitura Municipal de Sarapuí
Estado de São Paulo

11.11 Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta / lance inferior
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco)
minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do Pregoeiro, ocorrerá a
preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do
certame.
11.12 O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente
edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.13 O Pregoeiro pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após o
término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de
portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o
atendimento do objeto do Pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço
ou o lance verbal de menor preço que apresentar.
11.14 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da
documentação de natureza declaratória na própria sessão.
11.15 Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada
durante a realização da própria sessão pública. O Pregoeiro poderá promover quaisquer
diligências necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas,
devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocação.
11.16 A restrição quanto a regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte
não é um fator impeditivo para a declaração de vencedora, ficando concedido um prazo de 05
(cinco) dias úteis para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa
tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, a contar da convocação para assinatura do contrato ou
retirada do instrumento equivalente.
11.17 A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 11.16, implicará decadência
do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula XVII do ato
convocatório, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, Para negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002.
11.18 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no Edital, a proponente
será declarada vencedora.
11.19 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade
quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de
não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes.
11.20 Sendo a proposta aceitável, o Pregoeiro verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedora, observando-se
igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes.
XII – DOS RECURSOS
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12.1 Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa do Pregão, a
proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendose, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar
da ocorrência.
12.2 As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.
12.3 Após o decurso do prazo estabelecido, o Pregoeiro analisará o recurso, podendo reformar
sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.
12.4 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte das
proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao Pregoeiro adjudicar
o objeto do certame às proponentes vencedoras.
12.5 Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do
mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à
proponente vencedora.
XIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES
13.1 Quando a vencedora do certame DECLARAR NA SESSÃO se tratar de microempresa ou
empresa de pequeno porte, enquadrada na Lei Complementar 123/06, esta deverá apresentar a
devida comprovação de regularidade para fins de contratação com esta Prefeitura, comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos Incisos I e II, do artigo 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006; no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do término da
sessão.
a) a participação nas condições previstas no item 13.1 implica no reconhecimento de não se
encontrar em nenhuma das situações previstas no §4º, do artigo 3º da Lei Complementar n.º
123/2006.
13.2 A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s)
produto(s), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão
observadas nas futuras contratações.
13.3 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelos eventuais beneficiários no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis a partir da homologação. A proponente que deixar de fazê-lo no
prazo estabelecido, dela será excluída, caracterizando o descumprimento total da obrigação,
ficando sujeito às sanções cabíveis e previstas em Lei. A Ata de Registro de Preços ficará
disponível para assinatura no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Sarapui.
13.4 Colhidas as assinaturas, esta Prefeitura providenciará a imediata publicação da Ata e, se for
o caso, do ato que promover a exclusão de que trata a parte final do item 12.4.
13.5 A Ata de Registro de Preços terá vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura.
13.6 A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação
em igualdade de condições.
13.7 Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Registro de
Preços cancelado quando:
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13.8.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
13.8.2 Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido por esta Prefeitura, sem justificativa aceitável;
13.8.3 Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
13.8.4 For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
13.8.5 For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; e nos termos do inciso III do artigo
87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
13.9 Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o
cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
13.10 Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas
condições do ato convocatório, respectivos anexos e na própria Ata.
13.11 Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades desta Prefeitura e
por meio da emissão do Pedido de Compras.
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 A empresa vencedora se obriga a:
a) Fornecer os produtos objeto deste edital cotado em estrita conformidade com as disposições
deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;
b) Fornecer os produtos objeto deste certame de acordo com as requisições de fornecimento
emitidas pela Prefeitura Municipal de Sarapuí;
c) Fornecer os produtos objeto deste certame, no local designado pelo departamento de compras
da Prefeitura de Sarapuí conforme requisição no prazo estipulado, e pelo preço constante de sua
proposta, onde a Prefeitura Municipal de Sarapuí ficara isenta de quaisquer custos com
transportes e demais despesas com o objeto licitado.
d) Responsabilizar-se pelos produtos ofertados, sob pena de responder pelos danos causados a
Administração;
e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa
anuência da Prefeitura Municipal de Sarapuí;
f) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do
Art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93;
g) Manter, durante a duração do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta
licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação
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relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo
renovadas, durante o período de contratação.
XV. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
15.1 A Prefeitura Municipal de Sarapuí obriga-se a:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidos neste edital;
b) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do
objeto;
c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à entrega dos produtos
XVI. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Sarapuí nas seguintes dotações:
02
02.06
12.306.0006.2011
3.3.90.30
FICHA 36
FICHA 37
FICHA 38

Prefeitura Municipal de Sarapuí
Diretoria de Educação e Cultura
Merenda Escolar
Material de Consumo
Recurso Municipal (fonte de receita 1)
Recurso Estadual (fonte de receita 2)
Recurso Federal (fonte de receita 5)

XVII – RECEBIMENTO DO OBJETO DO PREGÃO E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação da
nota fiscal, devidamente atestada pela Administração juntamente com relatórios comprovando a
entrega dos produtos.
17.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente
aplicadas.
17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
17.4 As entregas dos produtos deverão ser feitas conforme necessidade e prévia solicitação da
Diretoria de Educação e Cultura. A(s) licitante(s) vencedora(s) detentora(s) da ata comprometerse-á (ão) a entregar os produtos em no máximo 03 (três) dias úteis após o envio do Pedido
de Compras.
Os referidos itens serão conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que deverá
fazer reposição de acordo com o estabelecido pela Diretoria de Educação e Cultura.
17.5 Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da entrega e da própria
aquisição dos produtos.
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XVIII - DA FISCALIZAÇÃO
18.1. A Prefeitura designará a Diretora Municipal de Educação e Cultura para representá-la na
qualidade de fiscalizador da Ata. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para
auxiliá-lo no exercício da fiscalização.
18.2. A licitante vencedora é obrigada, mediante solicitação da Supervisora da Merenda desta
Prefeitura, a substituir imediatamente e às suas expensas, no total ou em parte, o objeto, quando
este não obedecer às condições deste edital.
XIX – PENALIDADES: MULTAS E SANÇÕES
19.1 Caso a adjudicatária deixe de cumprir quaisquer obrigações assumidas, infrinja os preceitos
legais ou conta fraudes, por qualquer meio a presente licitação, ficará sujeito à multa de até 10%
(dez por cento) do total adjudicado, de conformidade com a gravidade da infração, bem como as
demais sanções previstas nos incisos I, II e IV, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações. Fica estabelecido o percentual de um por cento (1%) ao mês como juros legais, sobre
o total da adjudicação;
19.2 Suspensão temporária do direito de participar em licitação e de contratar com a
Administração, por até 02 (dois) anos;
19.3 Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e demais cominações legais a licitante
vencedora que:
a) Apresentar documentação falsa;
b) Não cumprir com as entregas do objeto contratado;
c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Fizer declaração falsa;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Se recusar a assinar a Ata de Registro.
19.4- As sanções de multa poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com as de
advertência e de suspensão temporária para licitar e contratar com a administração.
XX – DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
20.1 Os produtos licitados deverão ser entregues dentro em até 03 (três) dias após a data da
solicitação, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 12h00min, diretamente na Cozinha
Piloto do Município, localizada na Rua Capitão Ernesto Piedade, nº 228, Centro, na cidade de
Sarapuí/SP, telefone (15) 3276-6661, ou em outro local que a Prefeitura indicar no momento da
entrega, nas quantidades solicitadas, acompanhados do respectivo Documento Fiscal.
XXI – DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 Independentemente de declaração expressa, a apresentação da proposta implica na
aceitação plena e total das condições e exigências deste Edital, na veracidade e autenticidade
das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, na inexistência de fato
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impeditivo à participação da empresa bem como, da ciência de que deverá declará-lo quando
ocorrido durante o certame.
21.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na
Prefeitura.
21.3 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito de
qualquer indenização. Poderá também, alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em
parte, da presente licitação,dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente.
21.4 O resultado deste certame, após decisão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal será publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.
21.5 Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Licitações da Prefeitura,
situada na Praça 13 de Março, 25, Centro, na cidade de Sarapuí, Estado de São Paulo, CEP
18.225-000, e-mail licitações@sarapui.sp.gov.br, telefone (15) 32761177 ou fax (15)
3276.1178, das oito horas às dezessete horas, nos dias úteis.
21.6 Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na
legislação vigente e princípios gerais de direito.
21.7 Fica eleito no foro da Comarca de Itapetininga, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente, e que não possa ser
resolvida na esfera administrativa.

Sarapui, 30 de Novembro de 2017.

Welligton Machado de Moraes
Prefeito Municipal
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 – REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

ITEM

QTD

UNI.

01

500

Quilo

02

1.000

Pacote
de 5 kg

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇO
UNITÁRIO

ACHOCOLATADO EM PÓ
COMPOSIÇÃO: O produto deve ser
obtido de matérias-primas sãs e limpas
e estar isento de matéria terrosa,
parasitos, detritos animais, cascas de
sementes de cacau e de outros
vegetais. O açúcar utilizado deve ser a
sacarose, podendo ser substituído
parcialmente por glicose pura. Não
podendo ser adicionado amidos ou
féculas. Deve ser fracionado em 30%
cacau em pó e 70% de açúcares.
Aparência: Pó homogêneo de cor
marrom, cheiro característico e sabor
doce.
R$ 9,41
Embalagem: Primária: deve conter
1000g de peso líquido.
Secundária: caixa de papelão
resistente, totalmente fechada e peso
líquido total de 10 (dez) quilos.
Rotulagem: deverá estar impressa na
embalagem primária, especificando as
seguintes informações: identificação
do produto, marca, nome e endereço
do fabricante, ingredientes específicos,
orientação sobre o preparo, data de
embalagem, número de lote e/ou
validade (tempo de vida útil); peso
líquido do produto.
AÇÚCAR CRISTAL
COMPOSIÇÃO:
obtido
por
fabricação direta nas usinas, a partir da
cana-de-açúcar, na forma cristalizada,
contendo no mínimo 99,3% de
carboidrato por porção, livre de
fermentação. INSTRUÇÃO: Teor
mínimo de sacarose no mínimo 99,0% R$11,54
p/p, resíduo mineral fixo máximo
0,2% p/p, isento de matérias terrosa,
de parasitas e de detritos.
Embalagem
Primária:
Saco

TOTAL

4.705,00

R$ 11.540,00
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03

100

Emb.
200g

04

2350

Pacote
5 Kg

05

100

Litro

polietileno atóxico – Mínimo de 05 kg
Secundária: Embalagem de mercado
que preserve a integridade e qualidade
do produto
Rotulagem - Deve atender a
legislação vigente.
NOTA - Produto com registro
Validade - mínima de 01 ano a partir
da data de fabricação; a data de
entrega não dever ser superior a 30
dias.
AVEIA EM FLOCOS FINOS
Farinha de aveia enriquecida com
vitaminas e sais minerais. Embalagem R$ 5,19
mínima de 200g. Validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega.
ARROZ AGULHINHA - TIPO 1
Beneficiado, polido, limpo, grãos
inteiros, longos, finos, cor clara,
medindo 6 mm após o polimento,
isento de matéria terrosa, de parasitas,
de detritos animais e vegetais. Não
podendo ser utilizados no polimento,
óleos minerais e outras substâncias
resinosas ou graxas combustíveis.
Validade mínima de 12 meses a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 30 dias da data de
entrega.
R$ 13,61
Embalagem:
Primária: saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo
peso líquido de cinco (05) quilos.
Secundária: fardo de papel resistente
ou fardo plástico atóxico transparente.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente. Nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
data de fabricação, prazo de validade e
peso líquido, número de registro no
órgão competente.
Bebida Láctea Fermentada com
Polpa de Frutas – Sabor Morango
Bebida láctea c/iogurte e polpa de
frutas elaborado a partir do leite
reconstituído soro de leite, açúcar,
polpa
de
fruta;
estabilizante,
acidulante, conservante; aromatizante, R$ 3,67
corante,
espessante;
sabor
de
morango; conservado e transportado
em temperatura entre 1 e 10 graus
centigrados; validade mínima de 24

R$ 519,00

R$ 31.983,50

R$ 367,50
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06

07

100

100

Litro

Litro

dias a contar da data da entrega;
embalagem primaria saco plástico de
polietileno(sache)
de
01
litro;
acondicionado em caixa de papelão
reforçado;
Transporte:
transportada
em
condições que preservem tanto as
características do alimento, como
também a qualidade do mesmo quanto
as características físico-químicas.
Bebida Láctea Fermentada com
Polpa de Frutas – Sabor Coco
Bebida láctea c/iogurte e polpa de
frutas elaborado a partir do leite
reconstituído soro de leite, açúcar,
polpa
de
fruta;
estabilizante,
acidulante, conservante; aromatizante,
corante, espessante; sabor de coco;
conservado e transportado em
temperatura entre 1 e 10 graus
centigrados; validade mínima de 24 R$ 3,67
dias a contar da data da entrega;
embalagem primaria saco plástico de
polietileno(sache)
de
01
litro;
acondicionado em caixa de papelão
reforçado.
Transporte:
transportada
em
condições que preservem tanto as
características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo
quanto as características físicoquímicas.
Bebida Láctea Fermentada com
Polpa de Frutas – Sabor Pêssego
Bebida láctea c/iogurte e polpa de
frutas elaborado a partir do leite
reconstituído soro de leite, açúcar,
polpa
de
fruta;
estabilizante,
acidulante, conservante; aromatizante,
corante, espessante; sabor de coco;
conservado e transportado em
temperatura entre 1 e 10 graus
centigrados; validade mínima de 24 R$ 3,67
dias a contar da data da entrega;
embalagem primaria saco plástico de
polietileno(sache)
de
01
litro;
acondicionado em caixa de papelão
reforçado.
Transporte:
transportada
em
condições que preservem tanto as
características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo
quanto as características físico-

R$ 367,50

R$ 367,50
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químicas.

3000
08

09

3000

Pacote
200 gr

Pacote
200 gr

Biscoito Doce - Tipo MAISENA
Produzida a partir de matérias primas R$ 2,05
sãs e limpas, sem corante, isenta de
matéria terrosa, parasitas, e de detritos
animais e vegetais. Tendo como
composição básica os seguintes
elementos: farinho de trigo, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, amido
de milho ou fécula de mandioca, sal
refinado, vitaminas (B1, B2, B3, B6 e
B12), fermento químico bicarbonato
de sódio, bicarbonato de amônio e
pirofosfato de sódio, estabilizante
lecitina de soja, aromatizantes.
Aparência: massa bem assada, sem
recheio e sem cobertura.
Cor, cheiro e sabor próprios.
Validade mínima de 08 meses a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 20 dias da entrega.
Embalagem:
Primária:
pacotes
em
papel
impermeável, lacrado com peso
líquido
de
200
gramas.
Secundária:
caixas
de
papel
ondulado.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente. Nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, marca, nome
e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro no órgão
competente.
Biscoito Salgado – Tipo CREAMCRACKER
Produzida a partir de matérias-primas
sãs limpas, sem corante, isenta de
matéria terrosa, parasitas e de detritos
animais e vegetais. Tendo como
composição básica os seguintes
elementos: farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar, sal,
amido de milho ou fécula de R$ 2,08
mandioca, vitaminas B1, B2, B3, B6 e
B12 e fermento químico.
Aparência: massa bem assada, sem
recheio e sem cobertura.
Cor, cheiro, e sabor próprios.
Validade mínima de 08 meses a partir

R$ 6.150,00

R$ 6.240,00
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10

1000

Quilo

11

2250

Quilo

da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 20 dias da data de
entrega.
Embalagem:
Primária:
pacotes
em
papel
impermeável, lacrado com peso
líquido de 200 gramas.
Secundária:
caixas
de
papel
ondulado.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto: marca, nome
e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro no órgão
competente.
Carne bovina Patinho em iscas –
congelada – IQF
Carne proveniente de machos de
espécie bovina, abatidos sob Serviço
de Inspeção Federal e estar dentro dos
padrões citados pelo Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de
Origem Animal. Devem ser cortados
em cubos 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 com pigmentação azul,
aprovada para contato direto com R$ 24,45
alimentos, sem perfurações ou
vazamentos, rotulada de acordo com a
legislação
vigente
em
rótulo
litografado, mantida a temperatura
máxima de -12°C a -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.
Lipídeos máx. 10g por 100g
Validade: 12 meses à contar da data de
fabricação.
Embalagem primária: 2kgs
Embalagem secundária: 12kg
Carne Bovina Patinho moída –
congelada – IQF
Carne proveniente de machos de
espécie bovina, abatidos sob Serviço R$ 18,50

R$ 24.450,00

R$ 41.625,00
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de Inspeção Federal e estar dentro dos
padrões citados pelo Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de
Origem Animal. Devem ser moídos
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 com
pigmentação azul, aprovada para
contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, rotulada
de acordo com a legislação vigente em
rótulo
litografado,
mantida
a
temperatura máxima de -12°C a -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.
Lipídeos máx. 10g por 100g
Validade: 12 meses à contar da data de
fabricação.
Embalagem
primária:
2kgs
Embalagem secundária: 12kg
Carne congelada de bovino sem
osso: ACEM EM CUBOS IQF –

12

2250

Quilo

Carne proveniente de machos de
espécie bovina, abatidos sob Serviço
de Inspeção Federal e estar dentro dos
padrões citados pelo Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de
Origem Animal. Devem ser cortados
em cubos 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 com pigmentação azul, R$ 19,25
aprovada para contato direto com
alimentos, sem perfurações ou
vazamentos, rotulada de acordo com a
legislação
vigente
em
rótulo
litografado,mantida a temperatura
máxima de -12°C a -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.
Lipídeos máx. 10g por 100g

R$ 43.312,50
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Validade: 12 meses à contar da data de
fabricação.
Embalagem
primária:
2kgs
Embalagem secundária: 12kgs

13

1000

Kg

14

2000

Quilo

COXINHA
DA
ASA
–
Classificação/Características gerais:
manipulada em condições higiênicas,
provenientes de animais sadios,
abatidos sob inspeção veterinária,
devendo ser congelada e transportada
à temperatura de – 18ºC (dezoito gruas
centígrados negativos) ou inferior.
Deverá ser submetida à tecnologia de
congelamento
I.Q.F
para
congelamento individual. Embalagem:
o produto deverá estar acondicionado
a vácuo em embalagem plástica,
flexível,
atóxica,
resistente,
transparente, em pacotes com peso de
1 Kg. A embalagem secundária deverá
ser em caixa de papelão devidamente R$ 10,30
lacrada. Rótulo: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação
vigente. No rótulo das embalagens,
deverão constar de forma clara e
indelével as seguintes informações:
identificação do fabricante e marca;
nome e endereço do fabricante; data
de validade ou prazo máximo para
consumo; data de fabricação do
produto; peso líquido; condições de
armazenamento
e
empilhamento
máximo; carimbo/número do SIF ou
SISP; número do lote (caso utilizado).
O produto a ser entregue não poderá
ter validade inferior a 6 meses. Na
entrega do produto, deverá ter data de
fabricação mínima de 30 dias.
SOBRECOXA DE FRANGO – IQF
Com osso e com pele congelados
individualmente - INDIVIDUALLY
QUICK FROZEN – (IQF). Aspecto
próprio, não amolecido e nem
pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeada, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas, com registro no SIF. R$ 10,20
Temperatura de entrega -12ºC ou
inferior.
EMBALAGEM
PRIMÁRIA: de 1 kg, em sacos
plásticos de polietileno de baixa
densidade,
contendo
rotulagem

R$ 10.300,00

R$ 20.400,00
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15

1500

Quilo

16

1500

Quilo

primaria impressa de acordo com
legislação vigente (RDC 360).
PRAZO DE VALIDADE: Mínimo
de 12 meses.
EMBALAGEM
SECUNDÁRIA:
Embalagem secundária do produto
deverá ser em caixa de papelão
reforçado com ate 18 kg.
Empanado a base de carne de peixe
Composição: Carne de filé de
merluza
sadios,
moídos
e
homogeneizados, acrescidos de outros
nutrientes e/ou aditivos que não
descaracterizem o produto, farinha de
trigo, água, óleo vegetal, sal, entre
outros livres de parasitas, peles,
escamas, ossos, espinhas, além de
outras substancias químicas. Peso
unitário de 25 a 30 gramas sem
pimenta. Zero de gordura trans.
Instrução: o produto deverá ser
mantido na embalagem original e
armazenado em câmaras Frigoríficas,
aferidas
18ºC
(dezoito
graus R$ 19,63
negativos).
Embalagem
primária:
Saco
polietileno
atóxico, transparente,
resistente, compatível ao contato
direto com alimentos. Embalagem de
2,5 a 3,0 KG.
Secundária: embalagem de mercado
que preserve a integridade e qualidade
do produto.
Rotulagem: Deve atender a legislação
vigente.
Nota: Produto com nº de registro no
SIF, SISP ou SIM.
Validade: mínima de 04 meses, sendo
que a entrega não deverá ser superior a
20 dias da data de fabricação.
Empanado a base de carne de
frango e cenoura
Produto
cárneo
industrializado,
preparado com frangos sadios,
abatidos sob inspeção. Produzido com
matérias-primas sãs e limpas. Contém
em sua composição: carne de frango,
farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, cenoura, gordura vegetal, R$ 19,00
água, amido, farinha de rosca, sal
hipossódico, cebola, sal, açúcar,
minerais (ferro e zinco), alho,
vitaminas (B12, B6, B1, B2),
estabilizante tripolifosfato de sódio,

R$ 29.445,00

R$ 28.500,00
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17

800

Lata

realçador
de
sabor: glutamato
monossodico, aromatizantes: aroma
natural e aroma idêntico ao natural,
espessante gama xantana, corantes:
urucum e carmim de cochonilha.
Conter glúten.
Validade mínima de 04 meses a partir
da data de fabricação que não poderá
ser superior a 30 dias da data de
entrega.
Embalagem:
Primária: saco de polietileno de baixa
densidade, atóxico, flexível, resistente,
termossoldado, contendo 03 kg (três
quilos).
Secundária: caixa de papelão
ondulado, reforçado, lacrado, com fita
adesiva, contendo 12 kg (doze quilos).
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, marca, nome
e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro no SIF.
Transporte:
transportada
em
condições que preservem tanto as
características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo
quanto as características físicoquímicas.
Ervilha
Produto preparado ervilha, reidratados
ou pré-cozidos, imersos em líquido de
cobertura apropriados (água e sal, sem
aditivos químicos), submetidos a
processo tecnológico adequado antes
ou depois de hermeticamente fechados
nos recipientes utilizados, a fim de
evitar sua alteração.
Aparência: cor, cheiro e sabor
próprios.
Validade mínima de 18 meses da data
de fabricação, que não poderá ser R$ 2,27
superior a 30 dias da data de entrega.
Embalagem:
Primária: do tipo “Tetra Pack” ou
“Tetrabik” contendo 330 gramas.
Secundária: caixas de papelão
ondulado.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das

R$ 1.821,33
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18

3000

Latas

19

400

Quilo

embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido de registro no órgão
competente, empilhamento máximo
para armazenagem.
Extrato de Tomate
Concentrado, isentos de peles e
sementes,
acondicionado
em
recipiente de folha de flandres,
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo, com tampa a
vácuo (abre fácil).
Validade mínima de 12 meses a partir
da data de fabricação que não poderá
ser superior a 30 dias da data de
entrega.
Embalagem: Em sachê contendo 340 R$ 3,38
gramas.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, marca, nome
e endereço do fabricante, informações
nutricionais, data de fabricação, prazo
de validade e peso líquido, número de
lote, número de registro no órgão
competente.
Farinha de trigo
Produto obtido de cereal limpo,
desgerminado, com uma extração
máxima de 20% e com teor máximo
de cinzas de 0,85%. Preparada a partir
de grãos de trigo sãos e limpos, sem
fermento, própria para fermentação.
Livre de matéria terrosa, parasitas,
larvas e detritos animais e vegetais.
Não podendo estar fermentada,
rançosa e máximo 14% p/p de
umidade.
Aparência: pó fino
R$ 2,39
Cor, cheiro e sabor próprios.
Validade mínima de 12 meses a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 20 dias da data de
entrega.
Embalagem Primária: saco de
polietileno transparente atóxico ou de

R$ 10.140,00

R$ 958,66
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20

200

KG

21

4100

Quilo

papel, com peso líquido de 01 kg (um
quilo).
Secundária: embalado em fardos de
papel multifolhado ou plástico
contendo 10 kg (dez quilos).
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, marca, nome
e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro no órgão
competente.
FARINHA DE MILHO OBRIGATORIA:
Farinha de Milho: Obtida do milho
moído
PRIMÁRIA - Saco de polietileno
transparente -Pacote de 01 kg.
SECUNDÁRIA - Embalagem de
mercado que preserve a integridade e
qualidade
do produto
ROTULAGEM - Deve atender a R$ 3,91
legislação vigente.
Validade -mínima de 06 meses a partir
da data de fabricação, a data de
entrega não deverá ser superior a 45
dias da data de fabricação.
Resolução nº 23 de 15/03/00 ANVISA /MS;
Resolução RDC nº 344 de 13/12/02 ANVISA /MS;
Resolução RDC nº 263 de 22/09/05 ANVISA/MS.
Feijão Carioquinha – TIPO 1
O produto deverá ser de 1ª qualidade,
extra, constituído de no mínimo 95%
(noventa e cinco por cento) de grãos
na cor característica à variedade
correspondente, de tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos.
Isento de matéria terrosa, de parasitas,
de detritos animais ou vegetais,
pedaços de grãos ardidos, brotados,
cochos,
imaturos,
manchados, R$ 4,56
mofados, carunchados e descoloridos
que prejudique sua aparência e
qualidade, produção de última.
Validade mínima de 06 meses, a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 20 dias da data de

R$ 783,33

R$ 18.723,33
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22

240

Potes

23

3000

Quilo

entrega.
Embalagem:
Primária: Saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo
peso líquido de 01 kg (um quilo).
Secundária:
fardo
de
papel
multifolhado, resistente, totalmente
fechado com costura, resistente, peso
líquido total de 30 kg (trinta quilos) ou
fardo plástico, atóxico, transparente,
resistente, termossoldado com peso
líquido total de 30 kg (trinta quilos).
Rótulo: de acordo cm a legislação
vigente, nos rótulo da embalagem
primária deverão estar impressos de
forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto,
inclusive a classificação e a marca,
nome e endereço do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade, peso
líquido, número de registro no órgão
competente, empilhamento máximo
para armazenagem.
Fermento Químico em Pó
Composto basicamente de amido de
milho ou fécula de mandioca, fosfato
monocálcio e bicarbonato de sódio.
Isento de matéria terrosa, de parasitas,
de detritos de animais e vegetais.
Aparência, cor, cheiro e sabor
próprios.
Validade mínima de 12 meses a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 20 dias da data de
entrega.
Embalagem Primária: lata de folha
flandres, com verniz sanitário,
contendo peso líquido de 100 gramas. R$ 2,57
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, marca, nome
e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro no órgão
competente e empilhamento máximo
para armazenagem.
As latas deverão estar isentas de
ferrugem, amassados ou qualquer
outro defeito.
Filézinho de Frango IQF – Filé de
sassami, com ou sem tendão. Devem

R$ 616,80
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24

100

Lata

25

400

Lata

26

50

Lata

ser congelados individualmente –
INDIViDUALLY QUICK FROZEN –
(IQF). Aspecto próprio, não amolecido
e nem pegajosa, cor própria, sem
manchas esverdeada, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larva, com registro no SIF.
Temperatura de entrega – 12ºC ou
inferior.
Embalagem primária: de 1 Kg, em
sacos plásticos de polietileno de baixa
densidade,
contendo
rotulagem
primaria impressa de acordo com
legislação vigente (RDC 360).
Prazo de validade: mínimo de 12
meses.
Embalagem secundária: embalagem
secundária do produto deverá ser em
caixa de papelão reforçado com até 18
Kg.
Fórmula Infantil (01)
Fórmula infantil para lactentes de 0 a
12 meses à base de proteína isolada de
soja com ferro para lactentes,
enriquecidas com L-metionina, como
fonte
de
carboidratos
100%
maltodextrina, acrescida de vitaminas,
minerais e outros oligoelementos, lata
com
peso
líquido
de
400g
(quatrocentos gramas).
Fórmula Infantil (02)
Fórmula a base de proteínas lácteas,
enriquecida com ferro, isenta de
sacarose, em pó, indicada para
lactentes á partir do 6º mês de vida,
com predominância de caseína em
relação às proteínas do soro do leite.
Deve atender todas as recomendações
do CODEX Alimentárius FAO/OMS e
da portaria M.S. nº 977/1998.Lata com
peso líquido de 400 g (quatrocentos
gramas).
Fórmula infantil a base de leite de
soja
Fórmula infantil para lactantes de 0 a
12 meses à base de proteínas isoladas
de soja com ferro para lactantes,
enriquecidas com L metionina, como
fonte
de
carboidratos
100%
maltodextrina,
acrescidas
de
vitaminas,
minerais
e
outros
oligoelementos, lata com peso liquido
de 400 gramas (quatrocentos gramas).

R$ 12,56

R$ 37.700,00

R$ 32,45

R$ 3.245,00

R$ 30,75

R$ 12.300,00

R$ 49,49

R$ 2.474,50
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300

Quilo

28

100

Quilo

29

7500

Pacote

Fubá
Farinha fina do grão de milho.
Produzida a partir de matérias-primas R$ 2,16
limpas, sãs, isentas de sujidades,
larvas e parasitas.
Validade mínima de 06 meses a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 20 dias da data de
entrega.
Embalagem: saco plástico atóxico
contendo 500 gramas.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, marca, nome
e endereço do fabricante, data de
fabricação, praz de validade e peso
líquido, número de registro n órgão
competente.
Gelatina
Composição obrigatória: Gelatina
em Pó, açúcar e aromatizantes
Sabores: abacaxi, morango, limão,
uva, framboesa, cereja, maracujá.
Opcional: aditivos permitidos pela
legislação, assim como corantes nos
sabores
específicos
e
outros
ingredientes que não descaracterizem
o produto, que deverão ser declarados
no rótulo.
Isenta – deve ser evitada a utilização
do corante artificial amarelo tartrazina R$ 14,15
e vermelho bordeau.
Embalagem
Primária: saco plástico – pacotes de 1
Kg
Secundária: embalagem de mercado
que preserve a integridade e qualidade
do produto
Rotulagem – deve atender a legislação
vigente.
Validade – mínima de 06 meses a
partir da data de fabricação, a data de
entrega não deverá ser superior a 20
dias.
Leite em Pó INTEGRAL
O leite em pó integral é obtido a partir
da secagem do leite. O leite fluido
integral
é
pasteurizado
e
posteriormente submetido ao processo
de concentração e secagem. Com 3% R$ 11,21
de gordura do leite.

R$ 648,00

R$ 1.415,00

R$ 84.075,00
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30

2.400

Pacote

Embalado em latas de flandres ou
alumínio, ou saco aluminizado, isento
de ferrugem, resistentes, não violados.
Validade mínima de 10 meses a partir
da data de fabricação que poderá ser
de 20 (vinte) dias da data de entrega.
Embalagem:
Primária: em sacos plásticos
aluminizados contendo 400 gramas.
Secundária: em caixa/ fardo contendo
peso líquido de 10 kg (dez quilos).
Rotulagem:
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, registro no
Ministério da Agricultura/ SIF/
DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Deverá atender as especificações
técnicas da Portaria nº 369 de
04/09/1997
do
Ministério
da
Agricultura e do Abastecimento e do
Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de produtos de origem
Animal no Ministério da Agricultura.
Macarrão com ovos – Tipo AVE
MARIA (Cortado – Pequeno)
Fabricado a partir de matérias-primas
selecionadas, limpas e de boa
qualidade.
Preparada com farinha de trigo
especial e ovos.
Validade de 08 (oito) meses a partir da
data de fabricação que não poderá ser
superior a 20 (vinte) dias da data de
entrega.
Embalagem:
Primária: saco de polietileno,
atóxico, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 500 g R$ 2,18
(quinhentos gramas).
Secundária: fardo plástico ou papel
multifolhado.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, no rótulo da
embalagem primária e secundária
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação, data de validade, peso
líquido, número de registro no órgão
competente e empilhamento máximo
para armazenagem.

R$ 5.240,00
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Macarrão Espaguete
Macarrão espaguete com ovos.
Embalagem: plástica, transparente,
resistente, bem vedada, contendo R$ 2,36
500g, isento de qualquer substância
estranha ou nociva.
Prazo de validade mínimo: 12 meses a
contar da data da entrega.
Margarina Sem Sal – Potes de 500g
Fabricadas a partir de matérias-primas
selecionadas, com os ingredientes:
óleos
Vegetais
líquidos
e
hidrogenados, água, leite em pó
desnatado reconstituído, vitamina A
(15.000 U.I / kg) e beta caroteno,
estabilizantes mono e diglicerídeos e
lecitina de soja, conservador benzoato
de sódio e/ ou sorbato de potássio,
aroma idêntico ao natural de manteiga
ou margarina, acidulantes ácido lático
e ácido cítrico, antioxidante EDTA
cálcico dissódico e corante natural de
urucum e cúrcuma. Isenta de gorduras
trans.
Validade mínima de 06 meses a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 20 (vinte) dias da data
de entrega.
R$ 4,90
Deverá ter no mínimo 75% de
lipídeos.
Embalagem:
Primária: pote de plástico atóxico,
contendo peso líquido de 500 gramas.
Secundária: caixa de papelão
ondulado.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido de registro no órgão
competente, empilhamento máximo
para armazenagem.
Milho Verde em Conserva
Produto preparado com os milhos
previamente debulhados (em grãos),
envasados
praticamente
crus,
reidratados ou pré cozidos, imersos em
líquido de cobertura apropriados (água
e sal, sem aditivos químicos), R$ 1,99

R$ 4.733,33

R$ 7.350,00

R$ 1.594,66
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submetidos a processo tecnológico
adequado antes ou depois de
hermeticamente
fechados
nos
recipientes utilizados, a fim de evitar
sua alteração.
Aparência, cor, cheiro e sabor
próprios.
Validade mínima de 12 meses a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 30 dias da data de
entrega.
Embalagem:
Primária: latas de folhas de flandres,
com verniz sanitário, perfeitamente
recravas, contendo peso líquido de 200
gramas.
Secundária: caixas de papelão
ondulado.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido de registro no órgão
competente, empilhamento máximo
para armazenagem.
Óleo de Soja Refinado
Óleo de soja refinado, tendo sofrido
processo tecnológico adequado para
coloração e cheiro típicos. As latas
deverão estar isentas de ferrugem, não
amassadas e sem qualquer outro
defeito.
Validade mínima de 09 meses a partir
da data de fabricação, que não poderá
ser superior a 20 dias da data de
entrega.
Embalagem:
Primária: embalagem plástica (tipo
pet) contendo 900 ml.
R$ 3,93
Secundária: caixas de papelão
ondulado.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, data de

R$ 7.074,00
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fabricação, prazo de validade e peso
líquido de registro no órgão
competente, empilhamento máximo
para armazenagem.
Orégano
Constituído de folhas acompanhadas
ou não de pequenas unidades florais, R$ 10,96
sãs, secas e limpas, acondicionado em
saco de polietileno, íntegro, atóxico,
resistente, vedado hermeticamente e
limpo. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação e procedência, número
do lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. De acordo com a
RDC nº 276/2005.
Embalagem com 100 gramas.
Preparo para Pudim
Preparado em pó para pudim.
Embalagem de 1 kg, rendimento de 36
porções de 100 gramas 3,6 Quilos. Na
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de R$ 9,36
identificação nutricionais, número do
lote, data de fabricação, data de
validade
e
condições
de
armazenamento. Validade mínima de
06 meses na data da entrega.
Pão – Tipo BISNAGA
Pão tipo bisnaguinha, produto obtido
pela cocção, em condições técnicas
adequadas, massa preparada com
farinha de trigo, fermento biológico,
leite, água, sal, açúcar, podendo conter
outras substancias alimentícias, desde
que declaradas.
Embalagem:
Primária:
embalagem
plástica
atóxica,
devendo
conter
obrigatoriamente
as
seguintes
informações: nome completo do
alimento, marca, data de fabricação,
data de validade ou prazo máximo R$ 4,94
para o consumo, nome e endereço do
fabricante, peso líquido, sigla e
número do registro em vigência no
órgão competente SIM ou SIF,
número do lote, tabela com valores
nutricionais,
orientação
de
conservação e demais informações
exigidas pela legislação vigente.

R$ 548,33

R$ 748,80

R$ 12.350,00
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Secundária: deve apresentar nome
completo do alimento, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação, data de validade ou prazo
máximo para o consumo, peso líquido,
condições
de
armazenamento,
empilhamento máximo, número do
lote, número do registro do produto no
órgão
competente
e
demais
informações exigidas pela legislação
vigente.
Distribuição:
será
feita
pelo
fornecedor, de acordo com as
quantidades solicitadas para cada
escola e seus respectivos itens,
respeitando os locais e horário de
entrega combinados com o diretor e/
ou responsável.
Pó de Café
Produto 100% puro, oriundo de grãos
de café torrados e moídos. Cor, sabor
e odor característicos. Validade
mínima de 9 meses a partir da data de
fabricação, que não poderá ser
superior a 20 dias da data de entrega.
Embalagem Primária: saco de
polietileno
atóxico,
resistente,
termossoldado ou em filme de
poliéster metalizado com polietileno,
contendo peso líquido de 500 gramas. R$ 11,57
Emb Secundária: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, marca, nome
e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro no órgão
competente.
Sal refinado Iodado
Cristais brancos com granulação
uniforme, devendo passar totalmente
por peneira, com antiumectante.
Contendo sal de iodo não tóxico, na
dosagem mínima de 10mg e máxima
de 15mg de iodo por 01 kg (um quilo)
de sal, de acordo com a legislação
federal especifica. Livre de matéria
terrosa, de parasitas, larvas e de R$ 1,40
detritos animais e vegetais.
Aparência: cristais de granulação
uniforme de acordo com o tipo.
Cor: branca

R$ 11.570,00

R$ 1.372,00

34

Prefeitura Municipal de Sarapuí
Estado de São Paulo

40

1500

Quilo

Cheiro: inodoro
Sabor: salino
Validade mínima de 12 meses da data
de fabricação, que não poderá ser
superior a 30 dias da data de entrega.
Embalagem:
Primária: saco de polietileno atóxico,
resistentes, termossoldado, contendo
peso líquido de 01 kg (um quilo).
Secundária:
fardo
de
papel
multifolhado, resistente, totalmente
fechado com costura resistente e peso
líquido total de 30 kg (trinta quilos),
ou plástico, atóxico, transparente,
resistente, termossoldado, com peso
líquido total de 30kg (trinta quilos).
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a
classificação e a marca, nome e
endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido de registro no órgão
competente, empilhamento máximo
para armazenagem.
Salsicha de FRANGO Congelada
O produto deverá estar em acordo com
a NTA 02 e 05 (Decreto 12.342/78),
constando obrigatoriamente registro
no SIF/ SISP. Deverá estar congelada
e transportada em condições que
preservem a qualidade e as
características do produto. Deverá ser
composta de: carne de peru, carne
mecanicamente separada de peru,
água, proteína de soja, gordura de
frango, maltodextrina, fécula de
mandioca, sal, condimentos naturais
(páprica doce em pó, cebola
desidratada, alho desidratado, coentro
moído), estabilizante tripolifosfato de R$ 7,00
sódio (INS 451i) e polisfofato de sódio
(INS 452i), aromas naturais de fumaça
e noz moscada, antioxidante eritorbato
de sódio (INS 316), conservador
nitrito de sódio (INS 250).
Não conter glúten e isenta de pimenta.
Validade mínima de 06 meses da data
de fabricação, que não poderá ser
superior a 30 dias da entrega.
Embalagem Primária: saco de

R$ 10.500,00
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polietileno atóxico, termossoldado,
resistente, contendo 03 kg (três
quilos).
Embalagem Secundária: de acordo
com a legislação vigente, nos rótulos
das
embalagens
primárias
e
secundárias deverão estar impressas de
forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto,
inclusive a classificação e a marca,
nome e endereço do fabricante, data
de fabricação, prazo de validade e
peso líquido de registro no órgão
competente, empilhamento máximo
para armazenagem.
Transporte:
transportada
em
condições que preservem tanto as
características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo
quanto as características físicoquímicas.
Trigo para Quibe
Produto obtido a partir de cereais
limpos, desgerminados, com uma
extração máxima de 20%. Preparado a
partir de grãos de trigo sãos e limpos,
livre de matéria terrosa, parasitas,
larvas, e detritos animais e vegetais,
não podendo estar fermentada, rançosa
e máximo de 14% p/p de umidade.
Validade 09 meses a partir da data de
fabricação, que não poderá ser
superior a 20 dias da data de entrega.
Embalagem:
R$ 4,32
Primária: saco de polietileno atóxico,
contendo 500 gramas.
Secundária: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias e secundárias
deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, marca, nome
e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro no órgão
competente.

R$ 1.729,33

1- Esclarecimentos:
1.1. O valor máximo global é de R$ 499,983,40 (quatrocentos e noventa e nove
mil, novecentos e oitenta e três reais, e quarenta centavos).
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1.2. O custo para aquisição dos produtos e os respectivos valores máximos foram
apurados mediante pesquisas de preços praticados no mercado local e regional.
1.3. O pagamento será efetuado pelo Município no prazo de até 30 dias após a
apresentação, da autorização de compras e do respectivo documento fiscal.
2 - CONTROLE DA EXECUÇÃO.
2.1. A fiscalização durante o fornecimento será exercida pela Diretoria de Educação e
Cultura.
2.2. O fiscal deve acompanhar e fiscalizar a conformidade dos produtos.
3- LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
3.1. Os produtos licitados deverão ser entregues dentro de até 03 (três) dias após a
data da solicitação, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h às 12h00min,
diretamente na Cozinha Piloto do Município, localizada na Rua Capitão Ernesto
Piedade, nº 228, Centro, na cidade de Sarapuí/SP, telefone (15) 3276-6661.
Observação do Pregoeiro e da equipe de apoio

Os participantes deverão obter o arquivo eletrônico contendo a lista dos
materiais podendo retirar do site www.sarapui.sp.gov.br. A fim de facilitar os
trabalhos da equipe de apoio, deverão trazer no dia da abertura dos envelopes o
arquivo digital (em cd).
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 – REGISTRO DE PREÇOS
À
Prefeitura Municipal de Sarapuí
Pregão Presencial 22/2017 – Processo 3877/1/2017
Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios
para a merenda escolar.
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Fone:
Fax:
Dados bancários para depósito:
Nome de quem assinará a Ata:
ITEM

QTD

E-mail:

UNID

PRODUTO

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

Valor total da proposta: R$ xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Prazo de Entrega dos Produtos: ___________________________________________
Condições de pagamento: _______________________________________________
Validade da proposta (mínimo 60 dias): ____________________________________
DECLARO que a proposta apresentada atende todas as especificações exigidas neste
edital de licitação modalidade Pregão Presencial 22/2017 – Processo 3877/1/2017
DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos
referentes ao objeto licitado.

________________________, em ____ de _________________ de 2017.

____________________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: ___________________________________
RG do representante legal: _____________________________________
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ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 – REGISTRO DE PREÇOS

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Sarapuí
Praça 13 de Março, 25, Centro, Sarapuí, Estado de São Paulo, CEP 18.225-000

Ref. Pregão Presencial nº 22/2017

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________, portador(a) da Cédula
de Identidade nº ________________, expedida em ___ / ___ / ____, pelo órgão
_____, e do CPF/MF nº____________________, a participar da licitação instaurada
pelo Município de Sarapui, na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 22/2017, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se

em

nome

da

empresa

_________________,

CNPJ

nº

____________________, bem como formular verbalmente lances ou ofertas na(s)
etapa(s) de lances, negociar a redução de preço, desistir ou manifestar-se
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame.

Local e data.
_______________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
(firma reconhecida)

________________________
Nome do dirigente da empresa
Observação: Caso o Contrato Social ou o Estatuto determine que mais de uma
pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o
documento para os fins deste procedimento licitatório.
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 – REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu __________________________________________ (nome completo), RG nº
_______________,

representante

legal

da

__________________________________________
(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 22/2017,
realizado pela Prefeitura Municipal de Sarapui, inexistindo qualquer fator impeditivo de
sua participação neste certame.

__________________ (município), em ____ de ____________ de 2017.

__________________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: _________________________________

RG do representante legal: __________________________________
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 – REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(quando for o caso)

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 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto,
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório do Pregão Presencial nº 22/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de
Sarapui – SP.

Local e data ___________________

_____________________________
Assinatura do representante

Nome do representante: ................................................
RG nº: ........................................................
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 – REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu, __________________________ (nome completo), representante legal da
empresa _____________________________________ (nome da pessoa jurídica),
interessada em participar do Pregão Presencial nº 22/2017, da Prefeitura Municipal de
Sarapui, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei
nº

6544,

de

22

de

novembro

_________________________________________

(nome

de
da

1989,
pessoa

a

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 e, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

).

____________________(município), em _____ de ________________ de 2017.

________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: ________________________________
RG do representante legal: __________________________________
42

Prefeitura Municipal de Sarapuí
Estado de São Paulo

ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3877/1/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017
DATA: ___ / ___ / 2017

Pelo presente instrumento, originado pelo Pregão Presencial nº 22/2017, na melhor
forma e único efeito de direito, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SARAPUÍ, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob nº 46.634.341/0001-10, com sede à Praça 13 de Março, nº 25, Centro, na
cidade de Sarapuí/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Welligton
Machado de Moraes, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº
10.705.997-6, inscrito no CPF sob nº 047.158.058-98, residente e domiciliado na Rua
Doutor Cerqueira César n.º 365, Centro, na cidade de Sarapuí/SP, doravante
denominada simplesmente de PREFEITURA, e razão social da detentora, inscrita no
CNPJ n.º xxx, com sede em endereço, representada neste ato por representante legal
da detentora (e qualificação), doravante chamada simplesmente de DETENTORA,
resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos da lei nº
8666/93 e 10520/02, dos Decretos nº 47.297, de 06/11/2002, e onde couber os
Decretos nº 47.945, de 16/07/2003, nº 51.809, de 16/05/2007 e Decreto Municipal
Para Sistema de Registro de Preços N.º 1581/2013, bem como do edital de Pregão
Presencial 22/2017 nos autos do processo em epígrafe, conforme cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA 1 – OBJETO
1.1 Constitui objeto desta ATA o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada
de gêneros alimentícios não perecíveis, perecíveis e seus sub-produtos para
alimentos, todos de natureza estocável (MERENDA ESCOLAR), para as escolas
da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Sarapuí
1.2 Consideram-se registrados, a partir da data deste ajuste, os seguintes preços da
DETENTORA, a saber:
QTDE
ITEM
UNIDADE
ESTIMADA

DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
REGISTRADO
R$

CLÁUSULA 2 – PRAZO E CONTRATAÇÃO
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2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência por 12 (doze), contados a partir
da data de sua publicação.
2.2 A existência de preços registrados não obriga esta Prefeitura a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário
do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
2.3 Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o detentor do bem terá seu Registro
de Preços cancelado quando:
2.3.1 Descumprir as condições do ato convocatório e da Ata de Registro de
Preços;
2.3.2 Recusar-se a celebrar a ata ou não retirar o instrumento equivalente, no
prazo estabelecido por esta Prefeitura, sem justificativa aceitável;
2.3.3 Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
2.3.4 For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
2.3.5 For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; e nos termos do
inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
2.4 Independentemente das previsões retro indicadas, o detentor da ata poderá
solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.
2.5 O detentor incluído na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer os
produtos, nas condições previstas do ato convocatório e nesta Ata.
2.6 Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades da
Diretoria de Educação e Cultura, por meio da emissão do Pedido de Compras /
Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA 3 – PAGAMENTO
3.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto
do recebimento das mercadorias, que deverão se entregues acompanhadas das
respectivas Notas Fiscais (Danfes). Os pagamentos serão feitos somente através da
conta corrente da DETENTORA, valendo como recibo o comprovante de depósito.
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3.1.1 A Detentora deverá enviar a nota fiscal em formato XML para a
Prefeitura Municipal de Sarapuí.
3.2 No caso de se constatar vícios ou defeitos decorrentes do produto fornecido pela
DETENTORA, o valor correspondente ao produto viciado será descontado do
respectivo Documento Fiscal, ficando interrompido prazo para pagamento até que a
DETENTORA o corrija.
3.3 A PREFEITURA reserva-se o direito de descontar de pagamentos devidos à
DETENTORA, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas ajustadas.
3.4 A DETENTORA não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e
deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, no tempo previsto no Art. 78,
Inciso XV da Lei Federal Nº 8.666/93.

CLÁUSULA 4 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DETENTORA
4.1 Fornecer, nas condições previstas no Edital de Pregão nº 22/2017 e nesta Ata, os
produtos objeto deste ajuste.
4.2 Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
4.3 Realizar entregas, sem prejuízo dos serviços normais do departamento
competente, em no máximo 03 (três) dias úteis após o envio do Pedido de
Compras / Autorização de Fornecimento, obedecidas às datas, locais de entrega e
horários estabelecidos pela Diretoria de Educação e Cultura.
4.4 A DETENTORA sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega. Os
referidos itens serão conferidos e, se achados irregulares, a PREFEITURA poderá,
sem prejuízo das penalidades cabíveis:
4.4.1 Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações
editalícias, determinando sua substituição;
4.4.2 Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.
4.5 A DETENTORA sujeitar-se-á a acatar as decisões da equipe fiscalizadora, quanto
à regularidade da entrega.
4.6 As irregularidades deverão ser sanadas no prazo determinado pela PREFEITURA,
mantido o preço inicialmente contratado.
4.7 A entrega será nos termos do art. 73 e seguintes da Lei 8666/93.
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4.8 A DETENTORA será constantemente avaliada quanto aos serviços prestados e
quanto à qualidade dos produtos entregues, que deverão ser de primeira qualidade e
estar em conformidade com a marca apresentada na proposta.
4.9 Correrão por conta e risco da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais
como embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, inclusive no que disser
respeito às exigências das autoridades fiscalizadoras competentes e outras
resultantes do fornecimento, não acarretando qualquer custo ou despesa adicional à
PREFEITURA.
4.10 Na ausência de um ou mais itens solicitados, a DETENTORA poderá consultar o
setor de compras quanto à substituição por um produto similar. A solicitação deverá
ser acompanhada da justificativa e encaminhada à Diretoria de Educação e Cultura,
que deliberará sobre a aceitação ou não do pedido formulado.
CLÁUSULA 5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA
5.1 Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
5.2 Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
5.3 Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para
entrega.
5.4 Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do
produto.

CLÁUSULA 6 – PENALIDADES: MULTAS E SANÇÕES

6.1 Caso a DETENTORA deixe de cumprir quaisquer obrigações assumidas, infrinja
os preceitos legais ou contra fraudes, por qualquer meio o presente Contrato, ficará
sujeita à multa de até dez por cento (10%) do total adjudicado, de conformidade com a
gravidade da infração, bem como as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87, da
Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações, e artigo 7º da Lei 10520/02. Fica
estabelecido o percentual de um por cento (1%) ao mês como juros legais, sobre o
total contratado;

6.2 Suspensão temporária do direito de participar em licitação e de contratar com a
Administração, por até 02 (dois) anos;
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6.3 Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 ficará impedida de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e demais
cominações legais a licitante vencedora que:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Não cumprir com as entregas do objeto contratado;
c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Fizer declaração falsa;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Se recusar a assinar a Ata de Registro.

6.4 As sanções de multa poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com
as de advertência e de suspensão temporária para licitar e contratar com a
administração.
CLÁUSULA 7 – DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO

7.1 A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei ou
regulamento, enseja a sua rescisão por ato unilateral e escrito da PREFEITURA,
independentemente de notificação prévia devendo o ato ser formalmente motivado nos
autos do processo e estando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.2 É justo motivo para a rescisão deste ajuste a ocorrência das situações previstas no
artigo 78, incisos I a XVII e respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93, atualizada pela
Lei nº 8.883/94, arcando, a parte que der causa à rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento;

7.3 A DETENTORA reconhece os direitos da PREFEITURA em rescindir
administrativamente este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei nº 8.666/93,
atualizada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98.
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7.4 Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, a PREFEITURA poderá
aplicar à DETENTORA as penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da Lei nº
8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA 8 – VINCULAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

8.1 A DETENTORA tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no
respectivo Pregão Presencial nº 22/2017, a eles se obrigando como se neste
estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o
art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações.
CLÁUSULA 09 – DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTES
9.1 – Quaisquer alterações contratuais correrão nos moldes previstos no artigo 65 da
Lei nº 8.666/13, sob índices a ser optados no momento oportuno pela Administração
Municipal.
9.2 – Caso ocorra necessidade de alteração contratual por parte do licitante vencedor,
o mesmo deverá realizar solicitação à Prefeitura, comprovando devidamente a
ocorrência de fatos que justifiquem a alteração. Tratando-se de reajuste/revisão,
deverá demonstrar o aumento do valor do objeto através de planilhas de custos e
notas fiscais de fornecedores, com antecedência à entrega do mesmo, nos termos do
artigo 65 da lei 8666/93.

CLÁUSULA 10 – DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas
deste ajuste e do regime de direito público a que está submetida, na forma da
legislação de regência.

10.2 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a PREFEITURA a firmar as
contratações com a DETENTORA, ficando facultada a utilização de outros meios,
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assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de
condições, nos termos do § quarto, art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA 11 – FORO

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Itapetininga/SP, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na
execução do presente Contrato.

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo quanto se encontra disposto neste
instrumento, assinam-no na presença de duas testemunhas, em duas vias de igual
teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes interessadas.

Sarapui, ____ de ____________ de 2017

______________________________
Welligton Machado de Moraes
Prefeito Municipal
Contratante

____________________
Contratada

Testemunhas:
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MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:______________________________________________________
CONTRATADA:_______________________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM):__________________________________________
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DESTE EDITAL.
Advogado(s): Procuradores Municipais

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que
todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então,
a contagem dos prazos processuais.
LOCAL e DATA:____________________________________________________
CONTRATANTE
Nome e cargo:_____________________________________________________
E-mail institucional:____________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Assinatura:_________________________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo:_____________________________________________________
E-mail institucional _____________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura
Municipal de Sarapuí/SP, com sede na Praça Treze de Março, 25 – Centro, faz saber
que se acha aberto o Pregão Presencial n.º 22/2017 – Registro de preços para
aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a merenda escolar, conforme
anexo I do Edital.
Os Envelopes de “ Proposta e Habilitação”, deverão ser protocolado no departamento
de Protocolo do Paço Municipal das 08:00 as 09:00 do dia 19/12/2017, a abertura dos
envelopes será no mesmo dia a partir das 09:00h.




Mais informações podem ser obtidas:
www.sarapui.sp.gov.br
ou pelo telefone: (15) 3276-1177 – Comissão de Licitações

Sarapuí/SP, 30 de Novembro de 2017.

Maria Enedite de Campos Izaias
Pregoeira
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