PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
CNPJ (MF) nº. 45.131.885/0001-04
Rua 05, nº. 2266 – Centro – CEP: 15.700-010 - Jales - SP.
Telefone: 17 – 3622 3000 – www.jales.sp.gov.br

PROCESSO Nº. 023/2019.
PREGÃO Presencial Nº. 009/2019.
DATA DA REALIZAÇÃO: 24 DE ABRIL DE 2019.
HORÁRIO: 09h15 (nove horas e quinze minutos)
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Cinco, 2266 –
Centro, Jales – SP.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES, pessoa jurídica de direito público interno,
portadora do CNPJ (MF) nº. 45.131.885.0001-04, localizada na Rua Cinco, nº. 2266 Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”
POR ITEM, de acordo com o que determina a Lei Federal nº. 10.520/02, a Lei Municipal nº.
3.033, de 26 de Abril de 2006, Lei Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei
Complementar nº 147/14 e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas
na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a ser regida pelos mencionados diplomas
legais e pelas cláusulas e condições que seguem. As propostas deverão obedecer às
especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima especificado, na Sessão Pública de processamento deste Pregão
Presencial, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar
do certame. A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na Sala de
Reuniões do Setor de Licitações e Contratos do Paço Municipal, localizado na Rua Cinco,
nº. 2266 - Centro, Jales, Estado de São Paulo, a iniciar às 09h15min do dia 24 de Abril
de 2019 e será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da sua Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo epigrafado.
1. DO OBJETO
1.1. A Presente licitação tem por objeto Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento
ao Corpo de Bombeiros, a ser entregue de forma parcelada no exercício de 2.019.
1.2. O objeto acima mencionado é composto por 82 (oitenta e dois) itens, conforme
quantidade definida e especificações mínimas abaixo:
ITEM

QTDE

UND

01

84

KG
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KG
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96
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62

PCT

05

96

PCT

DESCRIÇÃO
ABÓBORA PAULISTA VERDE, fruto de tamanho grande limpa, de primeira e
acondicionada de forma a evitar danos físicos, apresentando-se íntegras com grau de
maturação ainda verde, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca,
com características íntegras e de primeira qualidade. Podendo ser orgânico.
AÇAFRÃO - Pó alaranjado conservação em condições adequadas para consumo. Ausência
de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca, com características
íntegras e de primeira qualidade. Podendo ser orgânico.
ACHOCOLATADO EM PÓ, obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite em pó e/ou
soro, extrato de malte, açúcar e sal, constituído de pó fino e homogêneo isento de soja ou
farinha, sujidade e materiais estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3% em peso
enriquecido com vitaminas e minerais (PP, B6, B2, B1, B12, ácido fólico) – Pacote 400
gramas.
AÇÚCAR CRISTAL, contendo no mínimo 99,3% de sacarose com cristais específicos,
aspecto próprio, cor própria, odor característico, sabor doce. Livre de fermentação, isento
de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Entregues em fardos de plástico
resistente, incolor, com 6 pacotes cada – Pacote 5 Kg.
AÇÚCAR REFINADO, de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de
cana-de-açúcar. Aspecto: sólido amorfo. Cor: branca.
Odor e sabor: próprio do produto,
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concentração de sacarose mínima de 99,3 %;
isento de matéria terrosa, parasitas e
detritos animais e vegetais. Entregues em fardos de plástico resistente, incolor, com 6
pacotes cada – Pacote 1 Kg.
ALFACE CRESPA, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa,
lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície externa. Podendo ser de origem hidropônica. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico.
Alho, bulbo de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade, isentos
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, acondicionado em
sacos plásticos pesando 1 kg. Podendo ser orgânico.
AMIDO DE MILHO - produto amiláceo , extraídodo milho, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa e parasitas, não podendo apresentar-se
úmido , fermentado ou rançoso. aspecto: pó fino;cor: branca; o dor e sabor próprio.
embalagem: de 1 kg
ARROZ AGULHINHA TIPO I, Longo, Fino, seco, grãos inteiros, com teor de umidade
máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, cor própria, odor (antes e após
cocção) característico, sabor (após cocção) característico.
– Pacote 5 Kg.
AZEITE DE OLIVA - Azeite de oliva extra virgem, prensa a frio, fabricado a partir de matéria
prima de qualidade, apresentando cor, aroma e características comuns ao produto, em
embalagem de vidro, conteúdo de 500ml, contendo no rótulo registro, nome e endereço do
fabricante, lote, informação nutricional, data de fabricação e validade.
BANANA NANICA, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos,
mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico.
BATATA INGLESA,tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade,
lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
BERINJELA - Classificação/Características gerais: deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor
da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. A polpa deverá estar intacta e limpa.
Podendo ser orgânico.
BETERRABA, tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado
ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
BISCOITO ÁGUA E SAL, composição básica: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar invertido, açúcar, fermento
biológico, fermento químico bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico. Isento de
gorduras trans. Aspecto de massa torrada de característica crocante e macia, cor dourada,
odor próprio de biscoito água e sal, sabor salgado, característico de biscoito água e sal.
Acondicionada em embalagem flow pack de 400 gramas.
BISCOITO MAISENA, composição básica farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, acidulante ácido láctico e
aromatizante. Livre de gorduras trans. Aspecto massa torrada de característica crocante e
macia, cor dourada, odor próprio de biscoito de maisena, sabor ligeiramente doce,
característico de biscoito de maisena. Acondicionada em embalagem flow pack de 400
gramas
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO. sabor de coco,composição: composto
de farinha de trigo.enriquecida c/ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal . composição:
amido, coco ralado, sal, fermento químico, emulsificante. Composição, aromatizante e
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outros ingredientes permitidos embalagem primaria: embalagem primaria saco plástico,
atóxico e lacrado de 400 gramas.
CAFÉ EM PÓ, características gerais: Café torrado é o grão do fruto maduro de diversas
espécies do gênero Coffea, principalmente de Coffea arábica, Coffea liberica e Coffea
robusta, submetida a tratamento térmico adequado.Deve apresentar-se com a designação
café torrado e moído. O café torrado deve ser constituído por grãos torrados procedentes de
espécimes vegetais genuínos, sãos e limpos, ou pó provenientes dos mesmos.Deve conter
o selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café).Características
organolépticas: Aspecto: pó homogêneo, fino ou grosso; Cor: variando de acordo com o
processo de torração, do castanho claro ao castanho escuro;Odor:próprio;Sabor: próprio.
Composição obrigatória:Café.Embalagem:Primária e secundária:Embalagem de mercado
que preserve a integridade e qualidade do produto – Pacote 500 gramas.
CALDO DE CARNE. preparado a partir de matérias-primas sãs,limpas e de boa qualidade.
constituído basicamente de carne de gado desidratada, liofilizada o u em pó, sal, amido de
milho,gordura vegetal e condimentos, podendo conter corante natural. livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. caixa contendo 12 (doze) cubos,
com peso líquido aproximado de 57gramas.
CALDO DE GALINHA; composto de sal, açúcar, cebola, gordura vegetal, salsa, carne de
frango, louro, condimento preparado de alho, realçadores de sabor glutamato monossódico,
inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizantes, antiumectantes fosfato tricálcico e
dióxido de silício, corantes caramelo iv e natural urucum. caixa contendo 12 (doze) cubos,
com peso líquido aproximado de 57gramas.
CANELA EM PO FINO HOMOGENEO - apresentando em pó fino homogênea; com aspecto
cheiro aromático e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie.
Demais condições de acordo com as normas de saúde/ sanitárias vigente.(ANVISA, SIF e
outras)
CARNE BOVINA DO TIPO COXÃO DURO, cortada em cubos com aproximadamente 2-3
cm de espessura, extra limpa, sem aparas, sem osso, sem nervos, tendões e aponevroses,
proveniente de gado sadio, abatido sob fiscalização em condições sanitárias adequadas.
Congelado. Poderá apresentar um índice de até 10% de gordura, no mínimo 15% de
proteína e não conter aditivos.Textura característica, cor característica, sabor característico,
odor característico.
CARNE BOVINA DO TIPO MÚSCULO TRASEIRO, cubos com aproximadamente 2-3 cm
de espessura, extra limpa, sem aparas, sem osso, sem nervos, tendões e aponevroses,
proveniente de gado sadio, abatido sob fiscalização em condições sanitárias adequadas.
Congelado. Poderá apresentar um índice de até 10% de gordura, no mínimo 15% de
proteína e não conter aditivos.Textura característica, cor característica, sabor característico,
odor característico.
CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - extra limpa, sem aparas, sem osso, sem nervos,
tendões e aponevroses, proveniente de gado sadio, abatido sob fiscalização em condições
sanitárias adequadas. Congelado. Poderá apresentar um índice de até 10% de gordura, no
mínimo 15% de proteína e não conter aditivos.Textura característica, cor característica,
sabor característico, odor característico.
CARNE MOÍDA, moído duas vezes, extra limpa, sem aparas, sem osso, sem nervos,
tendões e aponevroses, proveniente de gado sadio, abatido sob fiscalização em condições
sanitárias adequadas. Congelado. Poderá apresentar um índice de até 10% de gordura, no
mínimo 15% de proteína e não conter aditivos. Textura característica, cor característica,
sabor característico, odor característico.
CARNE SUÍNA, TIPO BISTECA extra limpa, sem aparas, sem osso, sem nervos, tendões
e aponevroses, proveniente de animal sadio, abatido sob fiscalização em condições
sanitárias adequadas. Congelado. Poderá apresentar um índice de até 10% de gordura, no
mínimo 15% de proteína e não conter aditivos.Textura característica, cor característica,
sabor característico, odor característico.
CEBOLA BRANCA, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico.
CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no estado in natura, genuínas, sãs,
de primeira qualidade, escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
CHA MATE - erva mate queimado; constituído de folha novas; de espécimes vegetais
genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto
cor cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 250g
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COCO RALADO, - classificação: puro,parcialmente desidratado processamento: processo
tecnológico adequado. qualidade: com umidade máxima de 4% p/p e lipídios. entre 35% a
60%. higiênico sanitárias: isento de impurezas,sujidades e ranço acondicionamento
pacotes de 100 grs.
COLORIFICO EM PÓ - fino, homogêneo; obtido de frutos maduros de espécimes genuínos;
grãos sãos, limpos, dessecados e moídos; de coloração vermelho intenso; com aspecto cor,
cheiro e sabor próprios; isento de materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco
plástico transparente,atóxico, resistente; hermeticamente vedado.
COSTELA BOVINA - tipo costela, fatiada, congelada, e no máximo 10% de sebo e gordura
limpa,com aspecto,cor, cheiro e sabor próprios e no máximo 10% de sebo, embalada
embalada em saco plástico transparente e atóxico.
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO sem Adição de Sal e Temperos (Kg): Classificação
Características gerais: manipulada em condições higiênicas sanitárias, provenientes de
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e transportada à
temperatura de - 18ºC ou inferior. A porcentagem de água ou gelo não deverá ultrapassar
10% (dez por cento). Prazo de validade mínimo de 6 meses. Embalagem: o produto deverá
estar acondicionado a vácuo em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,
transparentes. A embalagem secundária deverá ser em caixa de papelão devidamente
lacrada. Rótulo: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente, de forma
clara e indelével: nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente o registro
no SIF; identificação completa do produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo
máximo de consumo, temperatura de estocagem armazenamento e conservação, peso
líquido e condições de armazenamento.
CRAVO DA ÍNDIA, produto natural obtido do botão floral do espécime genuíno aspecto: de
coloração pardo escura, sabor e odor próprios higiênico - sanitárias: isento de impurezas e
outros materiais estranhos acondicionamento, embalado em saco de polietileno atóxico,
transparente e resistente. data de fabricação e validade.
CREME DE LEITE - Esterilizados, de 1ª qualidade,acondicionado em caixa multilaminada,
contendo 200gr.
DOCE DE AMENDOIM - composto de amendoim moído, açúcar, farinha mandioca e sal,
prensados, pesando 20 g cada PEDAÇOS ; em pote de 1 kg, suas condições deverão estar
de acordo com a resolução 172 de 04 de julho de 2003 e suas alterações posteriores;
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinado pela ANVISA.
DOCE DE GOIABADA - goiaba vermelha de primeira, com aspecto,cor, cheiro e sabor
próprio, com polpas firmes intactas, tamanhas e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvidas e maduras. Isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa
anormal,sujidades,parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio
e transporte.
DOCE DE LEITE - 100% puro , textura homogênea,pasta compacta, acondicionado em
embalagem original de fábrica, registro no ministério da saúde. embalagem de 1 kg. em
pedaços.
ERVILHA VERDE em conserva, drenada. apresentação, aspecto, cheiro ,sabor e cor
peculiar ao s mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras caract erísticas
indesejáveis. lata de folha de flandres, com verniz sanitário, LATA OU SACHÊ 200 GR.
EXTRATO DE TOMATE, simples concentrado com no mínimo 1% de carboidrato e 5% de
sódio por porção, deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e
sementes. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento
defeituoso – Embalagem 340 gramas.
FARINHA DE MANDIOCA; seca, fina, ligeiramente torrada; escura; isenta de sujidades,
parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico, atóxico, embalagem com 1 kg.
FARINHA DE TRIGO,Características gerais:Produto elaborado com grãos de trigo
(Triticumaestivum L.) ou outras espécies de trigo do gênero Tiriticum. O produto deverá ser
adicionado de ferro e ácido fólico. Obedecer à legislação de Boas Práticas de Fabricação.
Características organolépticas:Aspecto: pó fino, uniforme sem grumos e seco; Cor: branca;
Odor: próprio; Sabor: próprio.
Embalagem:Primária: Deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, transparente,
resistente com capacidade para 1 kg. Secundária: Deverá ser saco plástico atóxico,
transparente e incolor com capacidade para 30 kg. Será considerada e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do mesmo. Características
físico químicas:O nutriente adicionado deve ser biodisponível e seguro; A escolha de
compostos de ferro para fortificação é de responsabilidade das indústrias; Deverá ser
utilizado ácido fólico de grau alimentício. Características microscópicas:Ausências de
matérias macroscópicas e microscópicas prejudiciais à saúde. Ausência de elementos
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histológicos de vegetais estranhos ao produto. Produto deverá passar 95% pela peneira de
malha fina.
FAROFA PRONTA; temperada, composta de óleo vegetal,alho, sal, colorifico, cebola,
pimenta vermelha, pimenta reino, cor: cebolinha verde, aromatizante, realçado de sabor com
aspecto, cor e sabor próprios higiênico sanitárias: isenta de insetos, matérias estranhas,
mofo ou fermentação, devendo se apresentar limpa e seca acondicionamento: em pacotes
de 500 gramas conforme determinações da determinados pela ANVISA.
FEIJÃO CARIOCA, produto de 1º qualidade, extra, constituído de no mínimo 90% de grão
na cor característica à variedade, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos.
Será permitido o limite máximo de 2% de impurezas e matérias estranha. A embalagem
deverá ser em sacos plástico transparentes, atóxicos, de 2 kg.
FERMENTO BIOLOGICO; tipo granulado seco instantâneo; composto de saccharornyces
cerevisial, agente de reidratação; acondicionado embalagem de no mínimo 10 gramas
FERMENTO QUÍMICO. Composição opcional:Amido de milho, fécula de mandioca, fosfato
monocálcio, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Embalagem:Primária e
secundária:Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto –
EMBALAGEM COM 100 gramas.
FUBÁ, Características gerais:Produto obtido pela moagem do grão de milho. Características
organolépticas:Aspecto: flocos; Cor: amarela; Odor: próprio; Sabor: próprio. Composição
obrigatória:Fubá de milho, ferro e ácido fólico. Embalagem:Primária e Secundária:
Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto – Pacote 500
gramas.
GELATINA (SABORES) - pó para preparo de gelatina; sabor diversos; composto de açúcar,
sal, agente tamponante, acidulante; corantes artificiais e outras substâncias permitidas;
qualidade ingredientes sãos e limpos, em embalagem apropriada, embalagem de 35
gramas.
GELÉIA DE MOCOTÓ, acondicionada em embalagem cartonada asséptica original, com no
mínimo 200g.
GENGIBRE IN NATURA, fresco, tenro, não brotado.
JILÓ, redondo tipo extra, tamanho e coloração uniformes, livre de
enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
KETCHUP contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
LEITE CONDENSADO contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de
validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA..
Embalagem de 395 gramas
LEITE LÍQUIDO INTEGRAL caixa c/ 12litros em embalagens tetrapak contendo
identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/ registro do Ministério da
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
LIMÃO, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade;
fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloração uniforme apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície externa, e de origem orgânica. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
LINGUIÇA TIPO TOSCANA – embalagem com registro no SIF ou SISP. Com aspecto
característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio,
com adição de água ou gelo no máximo 3%.
MAÇÃ, tipo Fuji, de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando de 157g a
171g). As maçãs devem se apresentar: inteiras; sãs; limpas, isentas de matérias estranhas
e impurezas visíveis; isentas de parasitas; isentas de umidade exterior anormal; isentas de
odores estranhos; isentas de danos causados por altas ou baixas temperaturas durante a
estocagem. As maçãs devem apresentar apropriado grau de desenvolvimento fisiológico,
firmeza de polpa de acordo com as características das cultivares; suportar o transporte e as
movimentações a que são sujeitas; chegar ao local de destino em condições satisfatórias.
As frutas devem ser firmes, com coloração vermelha, devem apresentar-se sem deformação
e ausentes de danos mecânicos e doenças. Deverá apresentar grau de maturação tal que
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato. Não serão permitidos defeitos de natureza física ou
mecânica, que afete a sua aparência; a casca e a polpa deverão estar intactas e firmes. A
polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar intactos e firmes.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
CNPJ (MF) nº. 45.131.885/0001-04
Rua 05, nº. 2266 – Centro – CEP: 15.700-010 - Jales - SP.
Telefone: 17 – 3622 3000 – www.jales.sp.gov.br
58

180

59

192

60

180

61

180

62

96

63

240

64

36

65

36

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, a base de farinha de sêmola, com 500g, com
PACOTE identificação do produto, prazo de validade e peso líquido, Registro com registro do
Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
MAIONESE TRADICIONAL pote de 500 gramas - Valor nutricional em porção de 100g:
Valor energético 620 Kcal = 2604 Kj, Gorduras Totais 68g e Características Físico Químicas
UN
Sal 3,0 e Ph 3,4.500 g. Contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de
validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
MANDIOCA descascada, congelada, raiz tuberosa, suculenta, cortada em pedaços de
aproximadamente 10 cm ou em cubos menores, genuínas, sãs, de primeira qualidade,
coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
KG
mecânica ou biológica. Embalada à vácuo em material apropriado, na quantidade de 400g.
Deve ser entregues e armazenadas na temperatura abaixo de 0º C. Deve ser preparada e
consumida dentro do prazo de validade estipulado pelo fabricante, contido em rótulo.
Podendo ser orgânico.
MARGARINA COM SAL, a base de: óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal /
leite em pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga idêntico
PT
ao natural / corante natural de urucum / cúrcuma, embalado em potes plásticos, fechados,
e proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Pote 500 gramas.
MILHO PIPOCA apresentando grãos sãos, limpos e acondicionados em sacos
PCT
embalagens contendo 500 gramas.
MILHO VERDE em Conserva, contendo grãos inteiros selecionados (mínimo de 98% de
milhos inteiros). Características: cor apropriada ao produto, sabor e odor próprios dos
L/S
ingredientes, textura apropriada, uniformidade de tamanho e formato. Embalagem primária
em lata de folha de flandres com vernizes sanitários, fechados e esterilizados, contendo
aproximadamente 200 g.
MISTURA DE BOLO CHOCOLATE , composição: composta de farinha de trigo,
enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermentos químicos, sal,
estabilizante, aroma e outros ingredientes permitidos embalagem primaria: embalagem
UN
primaria pacote plástico, hermeticamente fechado Pct. de 450gr.
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MISTURA DE BOLO FUBÁ , composição: composta de farinha de trigo, enriquecida com
ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermentos químicos, sal, estabilizante, aroma
e outros ingredientes permitidos embalagem primaria: embalagem primaria pacote plástico,
hermeticamente fechado Pct. de 450gr.
MISTURA DE BOLO LARANJA , composição: composta de farinha de trigo, enriquecida
com ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermentos químicos, sal, estabilizante,
aroma e outros ingredientes permitidos embalagem primaria: embalagem primaria pacote
plástico, hermeticamente fechado Pct. De 450gr.
MOLHO SHOYO TRADICIONAL, composição: Água, Açúcar, Sal, Molho de Soja, Corante
Caramelo (INS 150b), Realçador de Sabor Glutamato Monossódico ( INS 621), Conservante
Benzoato de Sódio, Especiarias e Aromatizante. Não Contém Glúten. Embalagem de 500 ml.
MOSTARDA AMARELA composto de sal, açúcar e outras substâncias permitidas,
admitindo no mínimo 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor
próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de
conservação.. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de
produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Embalagens, tipo
bisnaga de 400g
ÓLEO DE SOJA, constituído principalmente por triglicérides de ácidos graxos, obtidos
unicamente de matéria-prima vegetal, refinado mediante o emprego de processos
tecnológicos adequados. Poderão conter pequenas quantidades de outros lipídios, tais
como fosfolipídios, constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres, naturalmente
presentes no óleo vegetal. Umidade e materiais voláteis < 0,8% Aparência: límpido e isento
de impurezas, cor característica, odor característico, sabor /característico, isento de ranço –
Frasco 900 ML.
ORÉGANO contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, c/
registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
OVOS, Características gerais:Proveniente de ave galinácea. Proveniente de avicultor com
inspeção oficial. Características organolépticas:Aspecto: fresco com a casca íntegra, sem
rachaduras e resíduos; Cor: branco ou vermelho; Odor: próprio; Sabor: próprio. Embalagem:
Primária: bandejas de papelão. Secundária: que preserve a integridade e qualidade do
produto ou caixa fechada.
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PEPINO CAIPIRA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
PIMENTÃO VERDE _ de 1ª qualidade; - livre de fungos, coloração uniformes, sem lesões
de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Podendo ser orgânico.
QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, embalagem com aproximadamente 100g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, validade, peso liquido,
registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura
QUIABO, fruto capsular, cônico, verde e peludo, de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
REPOLHO BRANCO, hortaliça de folhas enoveladas, tamanho grande, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico. Apresentação Quilos
SAL REFINADO IODADO, composto de cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes
naturais; deverá se apresentar em cristais brancos, de forma cúbica, umidade máxima de
2%, com adição de sais de iodo (iodeto de potássio, iodato de potássio ou outro sal de iodo
não tóxico), na dosagem mínima de 1,0 e máxima de 1,5 mg de iodo por 100gr de acordo
com a Legislação Federal Específica; livre de sujidades, materiais terrosos, parasitas e
larvas. Acondicionado em pacote plástico, atóxico, resistente, transparente, lacrado,
contendo 1 kg.
SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, adoçado, 25 gramas: diversos sabores. Com identificação do
produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, lote e peso líquido.
TEMPERO GRANULADO EM SACHE - Sal marinho, açúcar, salsinha (5%), orégano (2%),
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, purê de alho e cebola (1%), cebolinha
(0,5%), óleo vegetal de milho e aromatizantes E OUTROS. Embalagem de com 8 saches de
5 gramas cada.
TOMATE MADURO, fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras,
apresentando-se maduro e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
VAGEM, leguminosa capsular, plana, verde e lisa, de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresca, limpa, coloração uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
VINAGRE, Matéria - prima álcool, tipo macio, acidez 4,50 – embalagem de 750 ml.

1.2.1 A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lance do ITEM que cotar de
acordo com as especificações mínimas deste Edital; sendo o objeto acima
supramencionado de primeira linha e condizentes com o solicitado e com os padrões de
qualidade nacional;
1.3. Deverá ser respeitada a numeração do ITEM bem como as quantidades, unidades e
especificações mínimas.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste certame todas as empresas pertencentes ao ramo de
atividade pertinente ao objeto do mesmo, e que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a legislação
vigente (Federal, Estadual e Municipal) que o regulamente;
2.2. Não poderão participar dessa licitação duas ou mais empresas, que possuam um ou
mais acionistas de seus quadros societários semelhantes, em respeito ao princípio da
competitividade, contido subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93:
2.2.1. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
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2.2.2. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta
Administração nos termos do inciso III do Artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
2.2.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 7º da Lei nº 10.520/02;
2.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do Art. 10º da Lei nº 9.605/98;
2.2.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para o credenciamento, que será realizado no início da sessão, antes da entrega dos
envelopes, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1. Tratando-se de representante legal - Cópia do estatuto social, contrato social e/ou
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2. Tratando-se de procurador - Instrumento de procuração público e/ou particular,
COM FIRMA RECONHECIDA, no qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, podendo ser utilizado o modelo estabelecido
no Anexo IV;
3.1.1. Em se tratando do item “3.1.2” acima, o procurador deverá apresentar cópia
autenticada, ou original do estatuto social e cópia a ser autenticada no ato, contrato social
e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial;
3.2. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, apresentará também
Declaração de Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte, prevista na Lei
Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº.
147 de 07 de agosto de 2014, podendo ser utilizado o modelo estabelecido no Anexo VIII;
3.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto;
3.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada;
3.5. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo fundada justificativa seguida de
autorização expressa do Pregoeiro(a);
3.6. A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação,
conforme Anexo II, deverá ser apresentada forados Envelopes nº. 1 e 2, juntamente
com os documentos de Credenciamento e uma cópia do Cartão CNPJ (sendo que, a
não apresentação deste, não impossibilitará a licitante de ser credenciada), para
comprovação do CNAE da empresa a ser credenciada.
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em sua face
frontal à razão social e o endereço completo da licitante, além dos dizeres:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
PROCESSO Nº. 023/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2019
ENVELOPE Nº. 01 - "PROPOSTA"
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
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PROCESSO Nº. 023/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2019
ENVELOPE Nº. 02 - “HABILITAÇÃO”
4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por procurador legítimo e
legalmente constituído, cujos requisitos já foram especificados no subitem 3.1, alíneas
“3.1.1” e “3.1.2”;
4.3. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à
habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Pregoeiro e/ou por membro da Equipe de Apoio presente ao certame, exceto as
extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pelo(a)
Pregoeiro(a) ou por qualquer membro de sua Equipe de Apoio.
5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados:
5.2. Razão Social, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da proponente;
5.3. Número do Processo e do Pregão;
5.4. Descrição, de forma clara e completa, do ITEM do objeto desta licitação, com o qual a
empresa pretende participar, em conformidade com as especificações deste Edital;
5.5. Definição de cada ITEM, constando: marca, qualidade, fabricante e especificações
mínimas do edital. (A licitante poderá utilizar-se de informação complementar, tais como,
a apresentação de catálogo técnico em português, contendo ilustrações, especificações
técnicas e de uso dos produtos ofertados na proposta, para fins de melhor análise e
verificação por parte da Unidade requisitante da Instituição);
5.6. Preço unitário e valor total do ITEM, bem como o VALOR TOTAL DA PROPOSTA,
em moeda corrente nacional, em algarismo e preferencialmente por extenso, apurado à
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro e/ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as
despesas e custos, tais como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos
existentes, garantia e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem
transcritos, serão considerados como já constantes;
5.7. Condições de pagamento: Em até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação
de nota fiscal correta, na Secretaria Municipal de Fazenda, de cada entrega efetuada;
5.8. Prazo de entrega: As entregas serão realizadas parceladas de forma semanal e mensal
em quantidade pré-estabelecida pelo requisitante responsável.
5.9. Garantia dos produtos cotados: de acordo com a legislação pátria vigente, sendo que,
os produtos deverão ser de primeira linha e ter padrão de qualidade reconhecido pelo
mercado nacional;
5.10. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
5.11. Apresentar conta bancaria: agencia, nº banco e nº conta bancaria em nome da
empresa.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3. e 6.1.4, os quais dizem respeito a:
6.1.1 Regularidade Fiscal
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6.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.1.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, com
prazo de validade em pleno vigor;
OBS1: A prova de regularidade com a Fazenda Federal deverá estar acompanhada
da Certidão Quanto a Dívida Ativa da União, bem como com a Prova de Regularidade com
o INSS;
6.1.1.3. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), em plena validade;
6.1.1.4. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas, conforme disposto na Lei Federal
nº. 12.440, de 07 de Julho de 2011, em plena validade;
6.1.1.5. Certidão da Junta Comercial comprovando Enquadramento – ME ou EPP ou
Equiparadas, registrada na Junta Comercial na forma do Art. 8º. da IN 103/2007 do DNRC,
sob pena de decair do direito de preempção:
OBS: A comprovação a que se trata o item “6.1.1.5” é obrigatória quando a empresa
houver se declarado ME ou EPP na fase de credenciamento.
6.1.2. Qualificação Econômica - Financeira
6.1.2.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
apresentação da proposta. Caso a Licitante esteja em recuperação judicial deverá
apresentar o plano nos Termos da Súmula 50 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do
Estado de São Paulo.
6.1.3. Quanto às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
6.1.3.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
a) as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da
regularidade fiscal referente ao subitem 6.1.1, mesmo que esta apresente alguma restrição;
b) havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por iguais períodos, a critério desta
Municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
6.1.4. Outras Comprovações
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, podendo ser utilizado o modelo estabelecido no
Anexo VI;
b) Declaração de compromisso em comunicar a ocorrência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação, em atendimento ao subitem 6 deste Edital. Anexo VII;
c) 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, nos termos
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, podendo ser utilizado o
modelo estabelecido no Anexo IX deste Edital.
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6.1.5. Disposições Gerais da Habilitação
6.1.5.1. Os documentos exigidos nas alíneas “6.1.1.2”, "6.1.1.3" "6.1.1.4" e “6.1.1.5” do
subitem 6.1.1 deste Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados
for igual ou superior à data marcada para entrega dos envelopes, na hipótese de não
constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os
documentos emitidos no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para
entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade
superior;
6.1.5.2. Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que
apresentados em seu original, ficando a critério da Prefeitura a comprovação da veracidade
dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme alínea “a” deste
subitem;
6.1.5.3. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados,
numerados e precedidos de índice que os identifique claramente.
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de
processamento deste Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos
interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos, ou até
que se finalize o credenciamento de todos os participantes presentes;
7.2. Junto ao credenciamento, os licitantes entregarão ao(à) Pregoeiro(a) a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que poderá ser utilizado o modelo
estabelecido no Anexo V e, em envelopes separados a proposta de preços e os
documentos de habilitação;
7.3. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará o atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas, por ITEM, as propostas:
7.3.1. Que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à
descrição de cada ITEM, fixados neste Edital;
7.3.2. Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais
licitantes;
7.3.3. Cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, salvo hipótese de erro gráfico;
7.3.4. Cujos produtos não forem de boa qualidade ou não for condizente com os descritivos
dos ITENS que compõe o objeto desta licitação, e desde que expressamente
desclassificados pela Equipe Técnica de Apoio ao Pregão;
7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
no caso de eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta;
7.4.1. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
7.4.2. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela;
7.4.3. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
03 (três).
7.4.4. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;
7.5. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances, de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio, no caso de
empate de preços;
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7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de
lances, em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição
completa da ordem de lances;
7.6. Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor preço, observada a redução mínima de 1% (um por cento). A aplicação
do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o valor orçado do ITEM objeto
deste Pregão, conforme descrito na planilha abaixo:

ITEM V.UNITÁRIO

REDUÇÃO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3,49
23,57
3,99
9,59
2,45
4,75
17,45
13,72
14,30
15,99
2,99
4,25
2,89
4,20
4,25
4,25
4,69
8,90
2,65
2,65
59,00
19,80
16,00
23,90
16,00

0,03
0,23
0,03
0,09
0,02
0,04
0,17
0,13
0,14
0,15
0,02
0,04
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,02
0,02
0,59
0,19
0,16
0,23
0,16

26

11,90

0,11

27

3,99

0,03

28

3,89

0,03

29

7,98

0,07

30

3,69

0,03

31

13,18

0,13

32

12,98

0,12

33

6,49

0,06

34

75,00

0,75

35

2,99

0,09

36

19,20

0,19

37

5,90

0,05

38

13,90

0,13

39

1,89

0,01
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40

1,99

0,01

41

8,89

0,08

42

3,39

0,03

43

4,05

0,04

44

19,98

0,19

45

0,99

0,01

46

2,49

0,02

47

3,89

0,03

48

1,09

0,01

49

5,80

0,05

50

7,94

0,07

51

4,90

0,04

52

4,99

0,04

53

4,25

0,04

54

36,30

0,36

55

2,99

0,02

56

14,98

0,14

57

7,90

0,07

58

2,99

0,02

59

5,99

0,05

60

4,00

0,04

61

4,95

0,04

62

3,19

0,03

63

1,79

0,01

64

4,59

0,04

65

3,90

0,03

66

4,25

0,04

67

6,99

0,06

68

3,99

0,03

69

3,69

0,03

70

25,00

0,25

71

5,15

0,05

72

3,90

0,03

73

5,98

0,05

74

3,49

0,03

75

6,50

0,06

76

3,85

0,03

77

1,75

0,01

78

1,10

0,01

79

4,20

0,04

80

7,49

0,07

81

9,99

0,09

82

2,10

0,02

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um participante
e os demais declinarem da formulação de lances;
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7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para esta etapa, na ordem crescente dos valores, para fins de constar em ata
sendo que, será declarada vencedora a licitante que oferte o menor valor na etapa de
lances;
7.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor,
com vistas à redução do preço;
7.10. Após a negociação, caso haja necessidade, o(a) Pregoeiro(a) examinará a
aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito;
7.10.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os
preços orçados para o item objeto da presente licitação, e ainda como os praticados no
mercado, coerentes com o produto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais
e benefícios despesas de entrega, benefícios e despesas indiretas. Não sendo aceitos ao
final da negociação preços superiores ao cotados para esta licitação;
7.10.2. O(A) Pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição
de preço total do ITEM do objeto que a licitante cotou, bem como os demais
esclarecimentos que julgar necessários, ainda que tenha de diligenciar para tanto, podendo,
inclusive, suspender o procedimento do pregão por tempo determinado;
7.11. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.11.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada;
7.11.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da
fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;
7.11.3. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar
nova proposta no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar
da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;
7.11.4. Se houver equivalência de valores das propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
no item 7.11.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
7.11.5. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificação;
7.11.6. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta
da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;
7.11.7. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
retornar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do
quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do
direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresa e
empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no
item no item 7.11.1;
7.11.8. Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e
não configurada a hipótese prevista no item 7.11.7., será declarada a melhor oferta àquela
proposta originalmente da fase de lances;
7.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor;
7.13. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
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a) substituição e complementação de documentos, ou;
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a
qual poderá, inclusive, ser utilizada pelo representante de empresa participante, com a
anuência do(a) Pregoeiro(a);
7.13.1. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada;
7.13.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios,
no momento da verificação, podendo o(a) Pregoeiro(a) autorizar a utilização de outro local,
inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, mesmo a empresa utilizando-se de outros locais ou meios,
será esta declarada inabilitada;
7.14. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste edital, o(a)
Pregoeiro(a), se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário;
7.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s)
licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame;
7.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável
cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor;
7.17. Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições de
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) chamará ao certame para negociar as licitantes não
selecionadas para a mencionada etapa e que permaneceram no local da sessão de Pregão;
7.18. A licitante vencedora terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o encerramento
do pregão, para refazer a composição dos preços de cada ITEM, caso seja necessário.
8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
8.1. No final da sessão, a licitante que queira recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante
vencedora e o encaminhamento do processo ao Senhor Prefeito Municipal para a sua
devida homologação;
8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham
sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de Pregão;
8.3. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado ao Senhor Prefeito Municipal;
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, ao Senhor
Prefeito Municipal adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento;
8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
8.6. O(A) Pregoeiro(a) poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o
que será devidamente decidido pelo Senhor Prefeito Municipal;
8.7. A adjudicação e homologação será feita por ITEM.
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8.8. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município de Jales,
firmará contrato específico com o VENCEDOR visando à aquisição do objeto desta licitação
nos termos da minuta contratual (ANEXO I) que integra este Edital.
8.9. O (s) VENCEDOR (es) terá (ão) o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar o contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura do Município
de Jales. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela Prefeitura.
8.9.1. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido no presente instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no
Item 12 e seguintes deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente
por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a sua
compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato.
8.10.No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento
de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a
assinar o contrato em nome da empresa.
8.11. Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão o contrato firmado, independente de
transcrição.
9. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
9.1. Os gêneros alimentícios serão entregues no Posto de Bombeiro na Avenida João
Amadeu, 3281, Jardim Samambaia nesta cidade de Jales ou em local por ela indicado, no
máximo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do responsável pela gestão do contrato,
em conformidade com o cronograma de entrega,ANEXO X do edital.
9.2. O Objeto desta licitação deverá ser entregue nos locais supramencionados desta
Municipalidade, ou em local por ela indicado, conforme marca, tipo, e demais
especificações contidas na Proposta, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais;
9.3. A entrega deverá ser feita no período matutino do expediente, das 08h00min às
11h00min, de segunda à sexta-feira, ou em dia e horários a ser determinados pela
secretaria solicitante;
9.4. Ficarão a cargo da(s) vencedora(s) do(s) ITENS do certame, as despesas de
empacotamento, seguros, entrega, transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação.
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá
substituí-lo no prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando as
condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções
administrativas estabelecidas pelas leis federais nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas
alterações;
10.2. O objeto desta licitação será recebido em conformidade com o item 9 do edital, ou em
local por ela indicado, conforme marca, tipo e demais especificações contidas na Proposta,
e acompanhados das respectivas Notas Fiscais;
10.3. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação
posterior de irregularidade no objeto deste pregão.
11. DO PAGAMENTO
11.1. Condições de pagamento: em 30 (dez) dias corridos, contados da apresentação de
nota fiscal correta, na Secretaria Municipal de Fazenda;
11.2. O pagamento decorrente da entrega do objeto será processado através depósito
bancário em conta corrente indicada pela empresa contratada;
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11.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou
outros necessários à liquidação da despesa contenham incorreções. As notas
fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa vencedora para
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir
da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
11.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e
encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da Prefeitura do
Município de Jales.
11.5. Os preços do presente CONTRATO são fixos e irreajustáveis e somente poderão ser
revisados se, excepcionalmente e comprovadamente, ocorrer à quebra do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo a empresa contratada apresentar os
demonstrativos e documentos comprobatórios.
11.6. A critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento será a de
correção monetária;
12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Município de Jales pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos
no artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a licitante
às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações pelo não
cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor;
12.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do
material, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da
solicitação de entrega de material encaminhada pela Administração;
12.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos
30 dias, ou mais, de atraso;
12.1.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de rescisão administrativa
por ato de sua responsabilidade.
12.2. A multa de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando
os fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que
independam da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso;
12.3. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida
uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla
defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal;
12.4. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de
descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela
administração municipal;
12.5. O licitante que declarar o enquadramento com microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme Anexo VIII deste Edital e esta declaração não corresponder à realidade
incorrerá na pena de multa pecuniária correspondente a 5% do valor total estimado para o
contrato, além da pena de suspensão do direito de participar de licitações da Administração
Direta e Indireta deste município.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS
13.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foi aprovada no orçamento
para o exercício do ano 2019, a seguinte dotação orçamentária:
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UNIDADE

F. RECURSO

C.APLICAÇÃO

FICHA

DOTAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação – Material de Consumo –
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01

100.337

34

3.3.90.30.00

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidades entre as licitantes e, desde que, não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança desta aquisição;
14.2. Fica dispensada a caução;
14.3. O resultado deste certame será divulgado na imprensa oficial do Município de Jales
e do Estado de São Paulo;
14.4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;
14.4.1. Os questionamentos, solicitação de providências ou impugnação ao ato
convocatório deste Pregão, deverão ser enviados via e-mail licitacao.jales@gmail.com,
através de petição dirigida à autoridade subscritora deste Edital;
14.4.2. A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima mencionada e
responderá através de ofício e/ou pelo e-mail licitacao.jales@gmail.com no prazo de 01
(um) dia útil, sendo que, caso não seja possível resolver a impugnação ou questionamentos
no prazo, será definida nova data de sessão pública para este Pregão ou o mesmo poderá
ser julgado prejudicado;
14.4.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame;
14.5. A publicidade dos demais atos pertinentes a esta licitação e passíveis de divulgação,
será efetuada mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal dos
atos oficiais do Município de Jales, Estado de São Paulo;
14.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação da(s) licitante(s) não
vencedora(s) do certame estará(ão) à disposição para retirada no Setor de Licitações e
Contratos da Divisão de Licitações, Compras e Materiais, Paço Municipal, localizada na
Rua Cinco, nº. 2266 - Centro, Jales/SP, pelo prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da
Nota de Empenho para o (s) vencedor (es);
14.7. Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão solucionados
pelo(a) Pregoeiro(a);
14.8. Integram o presente Edital:
ANEXO I - Minuta de Contrato;
ANEXO II - Termo de Ciência e Notificação (somente na assinatura do contrato);
ANEXO III - Declaração de documentos à disposição do tribunal (somente na
assinatura do contrato);
ANEXO IV - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração;
ANEXO V - Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação;
ANEXO VI - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar
ou contratar com a Administração Pública;
ANEXO VII - Declaração de compromisso de comunicação de fato supervenientes
impeditivo à habilitação;
ANEXO VIII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO IX - Modelo de Declaração Assegurando Regularidade com o Ministério do
Trabalho.
ANEXO X - Cronograma de entrega.
ANEXO XI –Dados cadastrais da empresa e do representante responsável pela assinatura
do contrato.
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14.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pela Lei Municipal nº.
3.033/06, Lei Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei Complementar nº. 147/14 e,
subsidiariamente e no que couber pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, sendo
o(a) Pregoeiro(a) autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências
surgidas na sessão Pública deste Pregão;
14.10. A Prefeitura do Município de Jales reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir
no todo ou em parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que
justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público,
nos ditames do artigo 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, obrigando-se os
fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condições definidas na
sessão Pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou
indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação do artigo 7º, da Lei Federal nº.
10.520/2002;
14.11. A adjudicação do ITEM do objeto deste Edital à licitante vencedora a obriga ao
fornecimento integral do mesmo, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a
qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua
proposta, quer seja por erro ou omissão;
14.12. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora estabelecidas,
bem como em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir
neste procedimento;
14.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o FORO da Comarca de Jales do Estado de São
Paulo, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações;
14.14. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de
Brasília/DF;
Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO DE
LICITAÇÃO", na imprensa local, regional e oficial do estado, divulgado no endereço
eletrônico da Prefeitura na Internet e afixado em seu inteiro teor no local de costume do
Paço Municipal.

Jales - SP, 01 de abril de 2019.

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito Municipal
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 023/2019.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2019.
CONTRATO Nº. /2019
Pelo presente instrumento as partes, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JALES, com sede à Rua Cinco, nº. 2266 – Centro em Jales, Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ nº. 45.131.885/0001-04, representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal o
senhor FLÁVIO PRANDI FRANCO, portador do RG nº. 14.176.377-2 SSP/SP e do CPF
(MF) nº. 174.056.688-28, brasileiro, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa ______, estabelecida na cidade de ______, Estado de ______, inscrita no
CNPJ nº. ______ e no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal nº. ______,
representada neste ato pelo Sr (a) ______, portador(a) do RG nº. ______ e do CPF/MF nº
_____, resolvem firmar o presente ajuste, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei
Municipal nº. 3.033, de 26 de Abril de 2006 e, subsidiariamente, no que couberem, as
disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, mediante condições e
cláusulas a seguir estabelecidas
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A empresa _____, já qualificada acima e neste ato denominada CONTRATADA,
obriga-se a fornecer para o Município de Jales, neste ato denominado CONTRATANTE,
mediante solicitação, os gêneros alimentícios para atendimento ao corpo de bombeiros, a
ser entregue de forma parcelada no exercício de 2.019, referente ao Processo nº 023/2019
– Pregão Presencial nº 09/2019, bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA
e o próprio edital epigrafado que para todos os efeitos de direito, passam a fazer parte
integrante do presente contrato.
ITEM

QTDE

UNID

xxx

xxx

xxx

DESCRIÇÃO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNITÁRIO

TOTAL

xxxxx

xxxxxxxx

TOTAL

xxxxxxx

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. As despesas decorrentes desta licitação, mencionados neste CONTRATO serão
empenhadas no exercício de 2019, à conta da Dotação Orçamentária, a saber:
UNIDADE

FONTE
RECURSO

Secretaria Municipal de Educação – Material de
Consumo – FEB- Fundo Especial Bombeiros

01

CÓDIGO
APLICAÇÃO

100.337

FICHA

DOTAÇÃO

34

3.3.90.30.00

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. As partes atribuem a este contrato o valor de R$ ______ (________), que corresponde
ao valor total dos produtos a serem fornecidos durante o prazo de vigência contratual;
3.2. Nos preços acordados estão inclusas todas as despesas decorrentes de impostos,
taxas, fretes, embalagens, seguros e outras diretas e indiretas.
4. CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado através de “Depósito Bancário” na conta específica da
CONTRATADA, informada em sua proposta, no Banco _________________________;
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4.2. A veracidade dos dados bancários descritos na proposta é de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, ficando a CONTRATANTE eximida de quaisquer erros ou
falhas nas informações fornecidas pela CONTRATADA em sua proposta;
4.3. O não pagamento das obrigações assumidas na data de seu vencimento sujeitará a
CONTRATANTE a efetuá-lo financeiramente atualizado dentro dos critérios definidos por
Lei, compreendido o período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO
5.1. A entrega do objeto ora contratado deverá ser iniciada após a solicitação do Gestor do
Contrato.
6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE E VIGÊNCIA
6.1. Os preços do presente CONTRATO são fixos e irreajustáveis e somente poderão ser
revisados se, excepcionalmente e comprovadamente, ocorrer à quebra do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo a empresa contratada apresentar os
demonstrativos e documentos comprobatórios.
6.2. A critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período
de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento será a de correção monetária;

6.3. O presente Termo Contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2.019.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
7.1. Os gêneros alimentícios serão entregues no Posto de Bombeiro na Avenida João
Amadeu, 3281, Jardim Samambaia nesta cidade de Jales ou em local por ela indicado, no
máximo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação pelo Gestor do Contrato, em
conformidade com o cronograma de entrega, ANEXO X do edital.
7.2. Ficarão a cargo do vencedor, as despesas de seguros, entrega, transporte, descarga,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento dos objetos
desta licitação;
7.3. Havendo rejeição do(s) objeto(s) deste contrato, no todo ou em parte, a empresa
vencedora deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente pela Administração,
observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem
aplicadas às sanções administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº. 10.520/02 e
8.666/93 e suas alterações;
7.4. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação
posterior de irregularidade do(s) objeto(s) fornecido(s).
8. CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO
8.1. O compromisso para a aquisição do(s) produto(s) só estará caracterizado após a
assinatura do termo contratual, da qual constará o objeto da prestação e demais
especificações para o bom desenvolvimento dos trabalhos;
8.2. Se o prestador se negar a receber a o termo contratual, estes deverão ser enviados
pelo correio, considerando-se como efetivamente recebidos na data do registro da
correspondência, para todos os efeitos legais;
8.3. A recusa injustificada nos termos do Art. 81 ao adjudicatário em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas;
PARAGRÁFO ÚNICO – O disposto no item 7.3 não se aplica aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2º desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições
propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
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9. CLÁUSULA NONA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência,
no todo ou em parte.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, amigavelmente ou
por decisão judicial, nos seguintes casos:
a) Se a CONTRATADA não der fiel cumprimento ao presente CONTRATO em
todas as suas cláusulas;
b) Se a CONTRATADA se dissolver de fato ou de direito;
c) Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, o presente
CONTRATO;e também
d) A administração preserva seus direitos que constam no artigo 77 da mesma
Lei 8666/93 que dão ensejo a rescisão do contrato com as consequências
legais previstas por todos os motivos que estão no bojo na mesma Lei.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. A CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades:
11.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do
objeto, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da
solicitação de entrega de material encaminhada pela Administração;
11.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos
30 dias, ou mais, de atraso;
11.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de rescisão
administrativa por ato de sua responsabilidade.
11.1.4. As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas,
quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior,
que independam da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso;
11.1.5. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida
uma notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla
defesa, disposto no artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal;
11.1.6. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos
de descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela
administração municipal;
11.1.7. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Município de Jales pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos
no artigo 7º, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a licitante
às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações pelo não
cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A CONTRATADA deverá manter um preposto qualificado para representá-la em
todos os assuntos referentes ao objeto deste CONTRATO;
12.2. O objeto do presente termo será acompanhado e fiscalizado pela Senhor EMERSON
TONDATI – Sub Tenente responsável pelo Corpo de Bombeiros de Jales portador do
CPF (MF) nº169.691.428-09.– RG nº. 24.695.711-06, ou por preposto(s) por ela(s)
substabelecida(s), a fiscalização, o recebimento e o cumprimento deste contrato, com
competência para rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso não esteja sendo executado de
acordo com as condições contratuais e a qualidade exigida;
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12.3. Em conformidade com a legislação pátria vigente, o objeto deverá ser de primeira
linha e ter padrão de qualidade reconhecido pelo mercado nacional.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉCIMOS / SUPRESSÕES
13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os
acréscimos e supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial deste instrumento.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES
14.1. O CONTRATADO assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se,
também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a
terceiros na execução deste contrato;
14.2. Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as
mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus,
direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou
securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão, exclusivamente ao Contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução
do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Aplicar-se-á a Lei nº. 8.666/93, atualizada para os casos porventura omissos neste
Termo de Contrato.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. Fica eleito o FORO da Comarca de Jales, Estado de São Paulo, para a solução de
qualquer dúvida, litígio ou incidente oriundo da execução do presente CONTRATO ou de
fatos que com ele se relacionarem;
16.2. E, por estarem justos e combinados e de comum acordo com todas as cláusulas e
condições aqui previstas, fica lavrado a presente em 02 vias de igual teor, que será
assinado pelas partes interessadas e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
Jales - SP, ___ de ________________ de 2.019.
Pela CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:

______________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXX
RG nº. XXXXXXXXXXXX
CPF nº. XXXXXXXXXXX
Testemunhas:

___________________________
Nome:
RG nº.
CPF nº.

___________________________ Nome:
RG nº.
CPF nº.
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ANEXO II
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
Declaração de documentos à disposição do tribunal

Contratante:
CNPJ Nº:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
45.131.885/0001-04

Contratada:
CNPJ Nº:
Contrato n°.
Data da assinatura:
Vigência:
OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao corpo de
Bombeiros, a ser entregue de forma parcelada no exercício de 2.019
VALOR (R$):
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente
licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando
requisitados.

Jales, ___ de _______________ de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

Ao Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Regional de Fernandópolis
Fernandópolis - SP
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ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.Estamos CIENTES de que:
a)o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Código de Processo Civil;
d)Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b)Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Jales – SP, ___ de __________de______.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:______________________________________________________
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº. -----, com sede na -----, através de seu representante
legal infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o (a) Sr. (a) -----, portador
(a) da cédula de identidade RG nº. -----, expedida pela -----, outorgando-lhe plenos poderes
para representá-la na sessão pública de abertura do Processo nº. 023/2019 - Pregão
Presencial nº. 09/2019 em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou
deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante
mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento.

----------, ---- de ------- de 2.019.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Este documento deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es)
devidamente habilitado(s), com firma reconhecida.
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ANEXO V

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
Ao (a) Sr. (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio.

Prezado (a) Pregoeiro (a):

Declaramos, sob as penas da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações,
conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital de abertura do Processo nº.
023/2019 - Pregão Presencial nº. 09/2019, bem como de seus anexos e que, assim sendo,
atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no
mesmo.

---------, ---- de -------- de 2.019.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar da abertura do Processo nº. 023/2019 - Pregão Presencial nº.
09/2019, promovido pela Prefeitura do Município de Jales, declaro, sob as penas da Lei
Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada
acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública
Direta, Indireta ou Autárquica.

---------, ---- de -------- de 2.019.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO EM COMUNICAR A OCORRÊNCIA
DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar da abertura do Processo nº. 023/2019 - Pregão Presencial nº.
09/2019, promovido pela Prefeitura do Município de Jales, compromete-se, sob as penas
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações a comunicar a esta municipalidade a
ocorrência de qualquer fato superveniente impeditivo à habilitação.

---------, ---- de -------- de 2.019.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar da abertura do Processo nº. 023/2019 - Pregão Presencial nº.
09/2019, promovido pela Prefeitura do Município de Jales, declaro, sob as penas da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações que, sem prejuízos das sanções e multas previstas
neste ato convocatório (item 12.5 do edital) somos microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de
Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, cujos termos declaram
conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério
de desempate no procedimento licitatório supracitado.

---------, ---- de -------- de 2.019.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSEGURANDO REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar da abertura do Processo nº. 023/2019 - Pregão Presencial nº.
09/2019, promovido pela Prefeitura do Município de Jales, declaro, sob as penas da Lei
Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada
acima, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

---------, ---- de -------- de 2019.

(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa
proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) e/ou procurador (es)
devidamente habilitado(s).
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ANEXO X

FORMAS DE ENTREGA

CARNES: Deverão ser entregues semanalmente em datas acordadas a administração
do Posto de Bombeiros de Jales e a empresa contratada, atendendo o quantitativo
estipulado antecipadamente;

HORTIFRUTI: Deverão ser entregues semanalmente em datas acordadas a
administração do Posto de Bombeiros de Jales e a empresa contratada, atendendo o
quantitativo estipulado antecipadamente;

GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS: Deverão ser entregues MENSALMENTE em
datas acordadas a administração do Posto de Bombeiros de Jales e a empresa
contratada, atendendo o quantitativo estipulado antecipadamente;

LOCAL : Deverão ser entregues no Posto de Bombeiro na Avenida João Amadeu, 3281,
Jardim Samambaia nesta cidade de Jales ou em local por ela indicado, no máximo
de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação pelo Gestor do Contrato.
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ANEXO XI
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE RESPONSAVEL PELA
ASSINATURA DO CONTRATO
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
À Comissão de Licitação da Prefeitura do Município de Jales
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação.
Modalidade: ___/______ - Processo nº. ___/______, acatando todas as estipulações
consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA
(COM CEP):
TELEFONE FIXO / FAX DA SEDE DA
EMPRESA:
ENDEREÇO COMPLETO PARA ONDE O
CONTRATO DEVERÁ SER DESPACHADO
PARA ASSINATURA (COM CEP):
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL
LEGAL
PELA
ASSINATURA
DE
CONTRATO:
CARGO:
RG DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA
ASSINATURA DE CONTRATO:
CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA
ASSINATURA DE CONTRATO:
DATA NASCIMENTO:
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:
(COM CEP)
ENDEREÇO DE E-MAIL DA EMPRESA:
ENDEREÇO DE E-MAIL PESSOAL DO
RESPONSÁVEL
LEGAL
PELA:
ASSINATURA DE CONTRATO:
TELEFONE: (PESSOAL):

Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do
edital.

