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SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

EDITAL DE  LICITAÇÃO PÚBLICA EXCLUSIVA PARA ME /EPP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/16 PROCESSO Nº 237/16

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  NÃO PERECÍVEIS

R  E  C  I  B  O

A Empresa _______________________________________________________retirou este Edital  de
Licitação  e  deseja  ser  informada   de  qualquer  alteração  pelo  e-mail:
_______________________________________________________________________

ou pelo fax:______________________________________________________________

Local e Data_______________________________________,  _____/_____/__________

________________________________________________________
(assinatura)

__________________________________________________________
(tradução da assinatura em letra de forma)

OBSERVAÇÃO: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO A(O) PREGOEIRO(A) DA  SAE PELO  e-
mail saeour@uol.com.br ou pelo fax (14) 3322-1645 para eventuais comunicações aos
interessados, quando necessário.

A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos não se responsabiliza por comunicações à empresa
que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/16 PROCESSO Nº 237/16
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS
LOCAL: Departamento de Material e Patrimônio – SAE na Avenida Altino Arantes n. 369, Centro,
Ourinhos/SP.
INTERESSADOS: DEPTOS DE OPERAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA URBANA

1 – PREÂMBULO

1.1 A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE, autarquia pública municipal
com sede nesta cidade de Ourinhos/SP, neste ato representado por seu superintendente o Sr. Haroldo
Adilson Maranho, torna público e faz saber que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL N. 05/16
pelo sistema de Registro de Preços do tipo Menor Preço por Item – Processo nº 237/16,
objetivando o registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis constantes do
Anexo I, que será regida que será regida pela Lei Federal nº 10.520  de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar nº 123/2006 e 147/2014, Decreto Municipal nº 5.231 de 24/02/05, aplicando
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993
com alterações posteriores.

1.2 As propostas deverão obedecer as especificações deste instrumento convocatório e Anexos, que
fazem parte integrante.

1.3 O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO será realizada no
Departamento de Material e Patrimônio, na sede desta empresa, localizada na Avenida Altino Arantes
nº 369, Centro, Ourinhos/SP, às 9h00min do dia 15 de março de 2016 e será conduzida pelo
Pregoeiro com o auxilio da Equipe de Apoio.

1.4 – A ENTREGA DOS ENVELOPES NA PRÓPRIA SESSÃO DE RECEBIMENTO PODERÁ SER FEITA
ENQUANTO ESTIVER EM CURSO O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES.
FINDO O CREDENCIAMENTO, O PREGOEIRO ANUNCIARÁ QUE O PRAZO PARA RECEBIMENTO
DOS DOIS ENVELOPES EXPIROU E QUE NENHUM OUTRO SERÁ RECEBIDO A PARTIR DAQUELE
MOMENTO.

1.5 – O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente no site da SAE – Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos, www.sae-ourinhos.com.br ou no Divisão de Compras sito a Avenida Altino
Arantes nº 369, Centro, Ourinhos/SP.

2 – OBJETO

2.1 – A presente licitação tem por objetivo o registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios
não Perecíveis relacionados no Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas.

2.2 – Os produtos objeto desta licitação, deverão ser de boa qualidade, obedecendo rigorosamente as
normas e legislação pertinentes para o objeto ora licitado respeitando a validade dos mesmos.

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – Os recursos financeiros para realização do objeto desta licitação, correrão futuramente por
conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Departamento Requisitante.

4 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 A participação nesta licitação é restrita às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e
equiparados (pessoa física ou empresário individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06) que:

a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e
c) comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Item 8 – DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO.

4.2 Não poderão concorrer neste Pregão:

a) empresas que estejam em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
liquidação;
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b) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) empresas estrangeiras que não funcionem no país;
d) empresas que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que

tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública.
e) Empresas que possuam entre seus sócios servidor desta Autarquia.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1. O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatório.

5.2 – Por credenciamento entende-se apresentação conjunta dos seguintes documentos, POR FORA,
dos envelopes 1 e 2:

5.2.1. Tratando-se de REPRESENTANTE LEGAL (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o
credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado
na Junta Comercial, no qual estejam expressos os poderes em decorrência de tal investidura;

5.2.2. Tratando-se de PROCURADOR, o credenciamento far-se-á por meio de apresentação de
instrumento público de procuração OU de instrumento particular com firma reconhecida do
representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular lances e ofertas,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os atos
pertinentes do certame.

5.2.3 Em se tratando de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada no item 5.2.1.

5.3 O representante (legal ou procurador) deverá apresentar, juntamente com a documentação acima
referida, documento oficial de identidade, a declaração de que atende plenamente os requisitos de
habilitação.

5.4  Se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar - Certidão da
Condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte –EPP.

5.4.1. A certidão da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, para fins do
tratamento diferenciado de que trata a LC n. 123/06, deverá ser apresentada, no ato do
credenciamento fora dos envelopes, através de certidão expedida pela Junta Comercial, ou pela
Receita Federal e, sob as penas da lei, deverá estar consignado não estarem nas restrições
estabelecidas nos incisos do § 4º do art. 3º da citada lei complementar.

5.4.2. As licitantes que não apresentarem a certidão mencionada no sub item anterior não poderá
usufruir da prerrogativa e do direito de preferência, de que se trata os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123/20026.

5.5. Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

5.5.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas
de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor
preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias.

5.5.2. 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) superior ao
menor preço.

5.5.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:

5.5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser
registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

5.5.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se
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enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.

5.5.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá usar do direito de preferência.

5.5.7. O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após
o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação.

5.5.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.5.9. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.5.10. As microempresas e as empresas de pequeno porte, 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, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.
123/2006.

5.5.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento o débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão  negativa,cuja comprovação será exigida
somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua.

5.5.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou  revogar a licitação.

5.6. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de
outras Proponentes.

5.7. Na sessão de processamento do pregão somente será admitido um representante para cada
licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa.

5.8. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou
inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e
responder pelo licitante durante os trabalhos.

5.9. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e juntados ao
processo administrativo.

6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 Os envelopes 01 – PROPOSTA e 02 – HABILITAÇÃO deverão ser apresentados separadamente,
lacrados, até o dia e horário fixado para sessão pública no pregão no preâmbulo deste edital, contendo
preferencialmente no anverso os seguintes dizeres:

ENVELOPE “1”- PROPOSTA ou ENVELOPE “2” - HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016.
RAZÃO SOCIAL: ...........

6.2. As ausências dos dizeres não constituirão motivos para desclassificação do licitante que poderá
inserir as informações faltantes.

6.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2-HABILITAÇÃO antes do envelope 01-
PROPOSTA, por falta de informação no mesmo, será aquele novamente lacrado sem análise de seu
conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.
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6.4. No ato da entrega dos envelopes acima referidos, o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro, fora
dos envelopes 01 e 02, a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência
de qualquer fato impeditivo, conforme modelo 01 constante do Anexo 03.

6.5 – Será aceita a remessa dos envelopes pelo Correio, desde que entregue na SAE- Ourinhos, até a
data e hora estipuladas no subitem 1.3 para inicio da sessão pública de processamento do pregão .
Neste caso, os envelopes e a declaração da qual dispõe o subitem 6.4, deste edital deverá estar dentro
de um terceiro envelope, postado para o seguinte endereço e identificação: Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos, Av. Dr. Altino Arantes, nº 369 – Centro – Ourinhos – SP, CEP  19900-031.
Contudo, a ausência de representante devidamente credenciado na sessão de abertura dos envelopes e
julgamento, acarretará no impedimento do licitante participar da fase de lances e de exercer o direito
de recurso.

6.6– A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se
procuração. Para expressão do preço, serão admitidas somente duas casas decimais.

6.7. – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio.

7 - DO CONTEÚDO DO  ENVELOPE Nº 1 “PROPOSTA DE PREÇOS”

7.1. A proposta de preços será apresentada com assinatura do proponente e sem rasuras, emendas ou
entrelinhas e, ainda, com as seguintes informações:

7.1.1 – Em uma via, emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza,
sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
rubricada todas as folhas e assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para comprometer-
se pela empresa licitante.

7.1.2 – Fazer menção ao numero deste Pregão e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número de
telefone e de fax, o respectivo endereço com CEP, e, de preferência, com a indicação do banco, a
agência e respectivos códigos e o numero da conta corrente;

7.1.3 – Conter o nome, estado civil, profissão, numero do CPF e do documento de identidade, domicilio
e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do contrato;

7.1.4 – Descrição dos produtos ofertados;

7.1.5 - Preço(s) unitário(s) e total(is) fixo e irreajustável, para o objeto ofertado, expressos em reais,
junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado
(tributos, seguros, frete, carga, descarga, garantias, fornecimento de certidões  e documentos ,
encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, gastos com transporte e
acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas, encargos de qualquer natureza, etc...);

7.1.6 – Prazo de validade da proposta, não a 60 (sessenta) dias contados da data de encerramento da
licitação;

7.1.7 - Prazo de entrega parcelado de acordo com o recebimento das autorizações de fornecimento da
SAE;

7.1.8 Declaração expressa de que atende todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia,
prazo de entrega e quantidades.

7.2 Nos valores que forem propostos serão consideradas as seguintes regras:
a) quanto à fração relativa aos centavos, apenas os numerais correspondentes às duas primeiras

casas decimais que se seguirem à vírgula, sem qualquer tipo de arredondamento;
b) discrepância entre os valores expressos em numerais e por extenso, valem estes últimos;
c) discrepância entre o valor unitário e o global, vale apenas o primeiro

7.3 Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de:
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a) soma e/ou multiplicação;
b) falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à

reunião de abertura dos envelopes de “propostas de preços” com poderes para esse fim; e
c) a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes

dos documentos apresentados dentro do envelope de “documentos para habilitação”.

7.4 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não
sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.

7.5 – Apresentada à proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às
cláusulas e condições do presente edital.

7.6 – Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será
considerada válida por 60 (sessenta) dias independente de qualquer outra manifestação.

8 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 2)

8.1 – O envelope de nº. 2 “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes
documentos:

8.1.1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A – Registro comercial, no caso de empresa individual;

B – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou seja, o contrato de constituição com
todas as alterações ou a sua consolidação, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentação de eleição de seus
administradores;

C – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em
exercício;

D – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Brasil, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim exigir;

D.1 – Os documentos elaborados em outro país deverão ser autenticados pelo respectivo consulado e
traduzidos para o português por tradutor juramentado;

8.1.1.2 – Os documentos relacionados nas alíneas “a”  e “b” deste subitem 8.1.1 não rescisão
constar no Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento do Pregão.

8.1.2 – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

A - Certidão Negativa de pedido de falência, ou de concordata, expedida pelo(s) distribuidor(es) da
sede da licitante, emitida no máximo 60 (sessenta) dias antes da data determinada para entrega dos
envelopes;

A1 – Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os
comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda
judicial;

A2 – A certidão do distribuidor que contiver a observação “Esta certidão só tem validade
no seu original” também será aceita nas formas indicadas no item 6.7 do edital.

8.1.3 – DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e ou Municipal, se houver, relativo a sede
da Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de
Débitos relativo Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e a de situação regular perante o Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS).

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Tributo estadual –
apenas ICM/ICMS do domicilio da licitante).

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (certidão Negativa de Débitos Municipais)
do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma de Lei, através da apresentação de
certidão(ões) contendo a quitação com todos os tributos Mobiliários.

f) Prova de situação regular, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovado
por meio do Certificado de Regularidade de Situação - C.R.F

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.1.3.1 Caso a empresa esteja dispensada do recolhimento de alguns dos tributos mencionados nesta
cláusula, deverá apresentar “declaração fundamentada” neste sentido.

8.1.3.2 - Caso algum documento (certidão) expedida pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, seja POSITIVA, reserva-se a si o direito de só aceitá-la se a mesma contiver
expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional

8.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

A) Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que não emprega
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e menores de 16 anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Segue como modelo
para preenchimento desta declaração o Anexo IV deste edital.

B) Declaração, consoante modelo do Anexo V, elaborada em papel timbrado da empresa e
subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento
legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9 - DA SESSÃO DO PREGÃO

9.1 – No dia, hora e local designado no preâmbulo deste edital, será realizada sessão pública para
abertura dos envelopes n. 1 “PROPOSTA DE PREÇOS” e n. 2 “DOCUMENTAÇÃO”.

9.2 – Aberta à sessão, os interessados apresentarão à equipe de pregão os envelopes n. 1 e 2,  bem
como declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo do Anexo III.

9.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

9.4 - A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda a especificações,
prazos e condições fixadas no edital.

9.5 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta. Havendo diferença entre o preço escrito em algarismo e por extenso,
prevalecerá este último.

9.6 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
9.7 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com a observância
dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No
caso de empate de preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independente do
número de licitantes.
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9.8 – Para efeito de seleção será considerado o menor preço.

9.9 – O pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas para formular
lances de forma seqüencial, a partir 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.

9.10 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

9.11- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre lances de R$ 0,01 (um centavo de real), aplicável
inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor da redução mínima entre lances, indicará sobre o
preço unitário do item.

9.12 – A etapa de lances, será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.

9.13 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último
preço ofertado.

9.14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.

9.15 – Após negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.

9.16- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos
por ocasião do julgamento.

9.17 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
Documentos para Habilitação dos respectivos proponente.

9.18 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos Documentos para Habilitação, poderão
ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, inclusive mediante:

a) Substituição e apresentação de documentos, ou

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

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

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

9.21 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previsto neste Edital, a licitante será
habilitada e declara vencedora do certame.

9.22 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá sobre
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que
será declarada vencedora.

10 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término de prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
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10.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso e encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologação.

10.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informada a autoridade competente.

10.4 – O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

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

10.6 – A adjudicação será feita por item.

10.7 – A ata de registro de preços será formalizada e subscrita pelo Superintendente da SAE.

10.8 - A Licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será
excluída.

10.9 – Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará imediata publicação da ata, se for o
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

11 – DA CONTRATAÇÃO

11.1 – Os fornecedores dos produtos incluídos na Ata de Registro de  Preços estarão obrigados a
celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos
respectivos anexos e na própria Ata.

11.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

11.3 - Quando da necessidade da contratação pelo Departamento interessado, consultará o Órgão
Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este se encontra obrigado e
dos preços registrados.

11.4 – Com as informações do órgão Gerenciador o gestor convocará o fornecedor indicado, celebrando
o contrato ou instrumento equivalente.

11.5 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do  termo de
contrato.

11.5.1 – Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante ao Sistema de Seguridade Social (INSS), o fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com prazos de validade vencidos, o órgão gerenciador
verificará a sua situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a
regularidade e anexando os documentos passiveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada.

11.5.2 - Se não for possível atualizá-la por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que
trata o subitem 11.5.1 mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazo de validade em
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

11.6 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data de convocação,
comparecer a Divisão de Materiais e Patrimônio da SAE, situada a Av. Dr. Altino Arantes nº 369,
Centro, Ourinhos – SP, para assinar o termo de Contrato ou retirar o instrumento equivalente.

11.7 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.5.1 deste item , ou se recusar a assinar o
contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas consoante o expresso no inciso XII do
artigo 11 do Decreto Municipal nº 5231 de 24 de fevereiro de 2.005, com vistas à celebração da
contratação.

12 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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12.1 – Os produtos deverão ser fornecidos parceladamente, em atendimento as Autorizações de
fornecimentos, conforme solicitações dos Departamentos requisitantes, sendo que as entregas deverão
ser feitas no Almoxarifado da ETA- Estação de Tratamento de Água Sito a Av. José Marques de Souza
nº 555, Vila Brasil – Ourinhos - SP no horário das 7:00 as 10:00 de segunda a sexta-feira, em dias de
expediente da SAE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento das
Autorizações.

12.2 – A(s) Autorização(ões) de Fornecimento será(ao) expedida(s) por quaisquer meios de
comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada,
inclusive fac-símile e correio eletrônico.

12.3 - Correrão por conta da contratada, todas as despesas de embalagem, seguros, transportes,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos
produtos.

12.4 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome,
o cargo, a assinatura e o numero do Registro Geral (RG)emitido pela Secretaria de Segurança Pública,
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

12.5 – Constatados irregularidades no objeto, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la com conformidade com a
indicação da Administração, e, em virtude dos bens objeto do presente, deverá ser efetuada de
imediato, mantido o preço inicialmente contratado.
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la  em conformidade com a
indicação do Contratante, e em virtude dos bens objeto do presente, deverá ser efetuada de
imediato, mantido o preço inicialmente contratado.

13 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1 – O pagamento será efetuado desde que o objeto tenha sido entregue na forma e condições
adquiridas pela SAE e que o documento de cobrança esteja correto.

13.2 – Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

- 10 (dez) dias após a entrega do produto com apresentação da Nota Fiscal /Fatura

14 - DAS PENALIDADES

14.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratado, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades, além das
previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10520/2002:

a. Não celebrar o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo lance ofertado;

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 02 anos e multas de 10%
sobre o valor do ultimo lance ofertado;

c. Ensejar o retardamento da execução do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo lance
ofertado;

d. Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;

e. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
do ultimo lance ofertado;

f. Executar o contrato com irregularidades, passiveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: Advertência;

g. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de multa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será considerada
inexecução contratual;
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h. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante adimplido do contrato.

i. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

j. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato.

k. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do
ultimo lance ofertado.

14.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da empresa, quando for o caso.

14.3 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.

15 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

15.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
c.c o artigo 14 do Decreto Municipal nº 5231 de 24 de fevereiro de 2005.

15.2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas no parágrafo único do artigo 14 do Decreto Municipal nº 5231 de 24 de fevereiro de 2005,
garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

16 – DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1 – Não será exigida a prestação de garantia para contratação resultante desta licitação.

17 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

17.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da homologação do processo.

17.2 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no
Decreto Municipal nº 5232, de 24 de fevereiro de 2005.

18- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

18.2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,
observado o disposto no artigo 21, inciso XI, do Decreto Municipal nº 5.231 de 24 de fevereiro de
2.005, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

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

18.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

18.4 – O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, passiveis de
divulgação, serão divulgados no Diário Oficial do Município de Ourinhos.

18.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição
para retirada na Divisão de Material e Patrimônio da SAE, sito à Avenida Altino Arantes nº 369 - Centro
- Ourinhos - São Paulo.
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18.6 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá  solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste edital.

18.6.1 – A petição deverá ser dirigida a autoridade superior da SAE, que decidirá no prazo 01 dia útil
anterior à data fixada para recebimento das propostas.

18.6.2 – Acolhida à petição contra este Edital,  será designada nova data para a realização do certame.

18.7 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

18.8 – Integram o presente Edital:

a) Anexo I – Termo de referência ;

b) Anexo II - Modelo Proposta;

c) Anexo III – Modelo de Declaração de pleno atendimento de requisitos de habilitação;

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de cumprimento da exigência prevista no inciso V do artigo 27
da Lei 8.666/93;

e) Anexo V – Modelo de declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administração;

f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;

g) Anexo VII – Modelo de Procuração

18.9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Ourinhos do Estado de São Paulo.

Ourinhos, 25 de fevereiro de 2016.

Regina Célia Bertho
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis
conforme quantidades, especificações e demais constantes neste termo de referência.

1.2 Os preços serão registrados por itens, a fim de se possibilitar futuras aquisições.

2. JUSTIFICATIVA

2.1  A compra do objeto desta licitação faz-se necessária para suprir as necessidades do material
usado continuamente nos Departamentos desta autarquia. A relação de materiais constante no Anexo
VII foi baseada no consumo dos últimos 12 (doze) da licitação, adicionando-se a este previsão de
consumo do próximo ano, para evitar compras em quantidades, menor do que realmente será
consumido.

2.2 – Os materiais ora licitados são considerados bens comuns, pela definição trazida pelo parágrafo
único do artigo 1º da Lei 10520/2002, uma vez que possuem especificações usuais no mercado.

3. DO OBJETO, DO VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA

3.1 – Fornecimento dos materiais e quantitativos indicados no quadro abaixo:

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO Preço Unitário
Máximo

R$

01 100 un Açafrão da terra ou cúrcuma moída, embalagem
de 50g, prazo de validade de no mínimo 12
meses e com data de embalamento não superior
a 30 dias, contando da data da entrega. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto.

0,95

02 1.000 pacote Açúcar cristal especial filtrado ou peneirado,
obtido da cana de açúcar, deve apresentar-se
isento de substâncias estranhas e/ou nocivas,
com embalagem de 5 kg, fardo com 30 kg,
validade de no mínimo 2 anos e com data de
embalamento não superior a 30 dias, contando da
data da entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-52/53
(decreto 12486 de 20/10/78).

8,3633

03 30 Kgs Alho frito granulado, pacote de 1 kg, prazo de
validade de no mínimo 12 meses e com data de
embalamento não superior a 30 dias, contando da
data da entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.

63,133

04 100 kgs Amaciante de carne, feito a base de papaína,
pacote de 1 kg, prazo de validade de no mínimo
10 meses e com data de embalamento não
superior a 30 dias, contando da data da entrega.
A embalagem deverá conter externamente os

21,165
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dados de identificação e procedência, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.

05 100 Kgs Amido de milho, produto amiláceo extraído do
milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
com umidade máxima de 14% por peso, isento
de sujidades, parasitas e larvas, pacote de 1 kg,
validade de no mínimo 180 dias, com data de
embalamento não superior a 30 dias, contando da
data da entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto. Suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-37 (decreto
12.486, de 20/10/78

7,74

06 1.810 Pacote Arroz agulhinha, subgrupo beneficiado polido, tipo
1, classe: longo fino, com grãos selecionados
eletronicamente, embalado em pacotes de 5 kg,
validade de no mínimo 6 meses, com data de
embalamento não superior a 30 dias, contando da
data da entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura ou
Saúde e suas condições deverão estar de acordo
com a NTA – 33 (decreto 12.486 de 20/10/78)

11,073

07 250 UND Azeite de oliva extra virgem, acidez 0,5%,
embalagem de 500 ml, validade de no mínimo 12
meses e data de fabricação não superior a 30
dias, contando da data da entrega. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto.

13,15

08 24 UND Azeitonas verdes fatiadas, embalagem com peso
líquido 3,2 Kg e peso drenado 2 Kg, validade 6
meses e data de fabricação não superior a 30
dias, contando da data da entrega. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto.

33,745

09 500 PACOTE Batata palha, pacote de 500g, fardo com 20
pacotes, validade de no mínimo 120 dias, com
data de embalamento não superior a 30 dias,
contando da data da entrega. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto.

10,077

10 50 UND Chocolate em pó solúvel caixa com 200g.
Embalagem contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
líquido de acordo com RDC nº 40 – ANVISA.

5,763

11 2.400 PACOTE Café torrado e moído, de 1° qualidade, extra
forte, embalados em pacotes de 500g,

6,753
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acondicionados em pacotes aluminizados,
hermeticamente fechados por processo a vácuo,
tipo tijolinho, com Símbolo de Qualidade da
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC
e com Símbolo de Pureza da mesma Associação.
O produto deverá obedecer a Instrução do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e complementarmente a Norma de
Qualidade Recomendável ABIC/PQC, de
28/04/2004. Prazo de validade de no mínimo 6
meses com data de fabricação não superior a 30
dias. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto.

12 50 PACOTE Caldo de carne em pó para tempero, embalado
em pacote de 1 kg, prazo de validade de no
mínimo 12 meses, com data de fabricação não
superior a 30 dias, contando da data da entrega.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto.

10,095

13 50 PACOTE Caldo de galinha em pó para tempero, embalado
em pacote de 1 kg, prazo de validade de no
mínimo 12 meses, com data de fabricação não
superior a 30 dias, contando da data da entrega.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto.

10,095

14 30 UND Canela em pó, fina, homogênea, obtida da casca
de espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e
limpos, de coloração pardo amarelada ou marrom
claro, com aspecto, cheiro aromático e sabor
próprios, livre de sujidades e materiais estranhos
à sua espécie, pacote de 20 g, prazo de validade
de no mínimo 12 meses, data de embalamento
não superior a 30 dias, contando da data da
entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA - 70 (Decreto
12.486, de 20/10/78).

0,79

15 25 GALÃO Catchup, galão de 3,2 kg, composição (tomate,
açúcar, vinagre, sal, condimentos e conservante
211INS), prazo de validade de 12 meses, data de
embalamento não superior a 30 dias, contando da
data da entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.

9,505

16 300 CAIXA Chá mate tostado para infusão, erva mate
queimado, constituído de folhas novas, de
espécimes vegetais genuínos ligeiramente
tostados e partidos, de cor verde amarronzada

5,757
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escura, aspecto, cor, odor e sabor característicos,
livre de sujidades, parasitas e larvas, embalado
em caixa de 250g, declarando fabricante,
endereço, lote, data de validade mínima de seis
meses a contar da data de entrega e suas
condições deverão estar de acordo com a NTA-41
(decreto 12.486 de 20/10/78).

17 300 PACOTE Coco ralado grosso, puro, sem açúcar, pacote de
100g, validade de no mínimo 6 meses e com data
de embalamento não superior a 10 dias, contando
da data da entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.

3,41

18 70 PACOTE Colorau (urucum) pó fino, homogêneo, coloração
vermelho intensa, embalagem plástica com 1 Kg,
com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. O
produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura   e/ou Ministério da Saúde e estar de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos -
CNNPA.

6,925

19 25 PACOTE Creme de cebola 250g, embalagem contendo
identificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade, com registro do Ministério da
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.

23,615

20 357 UND Creme de leite em embalagem tetra pack de
200g, validade de no mínimo 6 meses, com data
de fabricação não superior a 30 dias, contando da
data da entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.

1,39

21 140 UND Ervas finas, embalagem de 10g com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. O produto deve ter
registro no Ministério da Agricultura.

1,69

22 300 LTS Ervilha em conserva, embalada em lata com
revestimento interno apropriado, peso líquido
drenado de 200g, latas não devem estar
amassadas ou estufadas, validade mínima de 12
meses, data de fabricação não superior a 30 dias,
contando da data da entrega. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto.

1,397

23 80 UND Extrato de tomate, concentrado, sem açúcar,
produto resultante da concentração de polpa de
tomate por processo tecnológico, preparado com
frutos maduros selecionados sem pele, sem
semente e corantes artificiais, isento de sujidades
e fermentação, embalagem em lata de 4 kg, as
latas não devem estar amassadas ou estufadas,
validade de no mínimo 2 anos com data de
fabricação não superior a 30 dias, contando da
data da entrega. A embalagem deverá conter

15,325
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externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.

24 500 PACOTE Farinha de mandioca, torrada, fina, seca, tipo 1,
isenta de sujidades, embalagem de 1 Kg, em
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos
não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 05 meses, data de fabricação não
superior a 30 dias, contando da data da entrega.

5,107

25 250 PACOTE Farinha de milho torrada amarela tipo biju,
produto obtido pela ligeira torração do grão de
milho, desgerminada, previamente macerado.
Composição centesimal aproximada: proteínas
8g, lipídios 2g e glicídios 76g, embalagem de 1
Kg, em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados em fardos lacrados,
enriquecida com ferro e ácido fólico. Validade
mínima 3 meses e data de embalamento não
superior a 15 dias. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.

5,45

26 200 PACOTE Farinha de rosca embalagem de 1Kg, com
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. Deve
apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e
de substâncias noviças.

5,923

27 280 PACOTE Farinha de trigo branca especial, com ferro e
ácido fólico (vit.B9), com 1,6g de fibras para cada
50 g de farinha de trigo, tipo 1, produto obtido do
cereal limpo, desgerminado, com uma extração
máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de
0,850%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos
e limpos, sem fermento, própria para panificação,
livre de sujidades, parasitas e larvas. Não poderá
estar úmida, fermentada ou rançosa. Com
aspecto de pó fino branco, cheiro e sabor próprio.
A embalagem primária: saco de polietileno,
atóxico, resistente, termossoldado, ou de papel
devidamente lacrado, deverá declarar a marca,
nome e endereço do fabricante, peso líquido,
prazo de validade, lote, número do registro no
órgão competente. Embalagem de 1 kg. Validade
de 6 meses e data de embalamento não superior
a 30 dias.

2,39

28 4.000 PACOTE Feijão carioca com grãos provenientes da espécie
PHASEOLUS VULGARIS. Constituído por no
mínimo 90% de grãos na cor e característica à
variedade correspondente, de tamanho e formato

4,843
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naturais, maduros, limpos e secos. Grupo 1,
feijão comum, tipo 1, classe cores, embalagem de
1Kg, de procedência nacional, ser de safra
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo,
odores estranhos e de substâncias noviças.
Embalados em plástico atóxico, transparente e
incolor, termosselada, com validade de no mínimo
4 meses e com data de embalagem não superior
a 30 dias, contando da data da entrega. Exige-se
selo de qualidade da IBRAFE e suas condições
deverão estar de acordo com (Portaria M.A 161,
de 24/07/87).

29 200 PACOTE Feijão tipo 1, grupo 1, classe preto, embalagem
de 1Kg, suas condições deverão estar de acordo
com (Portaria M.A 161, de 24/07/87), de
procedência nacional, ser de safra corrente. Deve
apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e
de substâncias noviças. Embalados em plástico
atóxico, contendo 1 quilo, transparente e incolor,
termosselada, com validade de no mínimo 6
meses e com data de embalagem não superior a
30 dias, contando da data da entrega. Exige-se
selo de qualidade da IBRAFE.

4,223

30 50 UND Fermento químico em pó, composto basicamente
de amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato
monocálcico e bicarbonato de sódio. Isento de
matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais
e vegetais. Embalagem de 250g, com data de
validade mínima de 12 meses, embalagem bem
fechada e intacta. Sabor, cor, odor e aspectos
característicos.

5,513

31 270 PACOTE Folha de louro, 100% natural, acondicionada em
pacote com 15 gramas, contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade de acordo com as normas e/ou
resoluções da CNNPA (Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos).

1,24

32 240 PACOTE Fubá fino amarelo enriquecido com ferro e ácido
fólico, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas. Produto obtido pela moagem do grão de
milho, desgerminado ou não, de procedência
nacional, em pacotes de 1 kg. Embalados em
plástico atóxico, transparente e incolor,
termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores
estranhos e substâncias nocivas. A embalagem
primária deverá declarar a marca, nome e
endereço do fabricante, peso líquido, prazo de
validade, lote, número do registro no órgão
competente. Com validade mínima de 06 meses a
contar da data de entrega. Exigências
Nutricionais: Cada 100 gramas do produto deverá
conter no mínimo 2,1 mg de Ferro e 0,075 mg de
Ácido Fólico.

2,113

33 25 PACOTE Gelatina em pó, sabor individual de framboesa.
Em embalagem de plástico leitoso branco de 1kg,
validade de no mínimo 12 meses, data de
fabricação não superior a 30 dias, contando da

8,48
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data da entrega.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto
12486, de 20/10/78).

34 20 PACOTE Gelatina em pó, sabor individual de morango. Em
embalagem de plástico leitoso branco de 1kg,
validade de no mínimo 12 meses, data de
fabricação não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto
12486, de 20/10/78).

8,81

35 25 PACOTE Gelatina em pó, sabor individual de abacaxi. Em
embalagem de plástico leitoso branco de 1kg,
validade de no mínimo 12 meses, data de
fabricação não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto
12486, de 20/10/78).

8,48

36 25 PACOTE Gelatina em pó, sabor individual de limão. Em
embalagem de plástico leitoso branco de 1kg,
validade de no mínimo 12 meses, data de
fabricação não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto
12486, de 20/10/78).

8,48

37 25 PACOTE Gelatina em pó, sabor individual de maracujá. Em
embalagem de plástico leitoso branco de 1kg,
validade de no mínimo 12 meses, data de
fabricação não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto
12486, de 20/10/78).

8,48

38 25 PACOTE Gelatina em pó, sabor individual de uva. Em
embalagem de plástico leitoso branco de 1kg,
validade de no mínimo 12 meses, data de
fabricação não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e suas condições
deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto
12486, de 20/10/78).

8,48

39 80 PACOTE Xaropa artificial sabor groselha contendo açúcar, 7,425
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aroma artificial, acidulante INS 330, conservante
INS 211, corante natural INS 150d, corante
artificial INS 123 e água. Não alcoólico.
Embalagem de 1 litro, acondicionado em frasco
de plástico, transparente atóxico, com tampa
roqueada hermeticamente vedada. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto.

40 18.000 LITROS Leite de vaca UHT ou UAT (Ultra – Alta
Temperatura), acondicionado em embalagem do
tipo longa vida, de 1 litro. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo do SIF. O
produto deverá atender as especificações técnicas
da Portaria n° 369 04/09/1997 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento
da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de
origem animal do Ministério da
Agricultura. Validade mínima de 4 meses a partir
da data de entrega na unidade.

2,523

41 340 UND Leite condensado, embalagem longa vida de
395g, deve conter dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Validade de no mínimo
6 meses, data de fabricação não superior a 10
dias.

2,84

42 900 PACOTE Macarrão de sêmola com ovos, tipo espaguete
n°8, embalagem de 500g. Ingredientes: Sêmola
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de
cevada e corante natural. O produto deve estar
de acordo com a NTA 49, do Decreto 12.486, de
20/10/1978, do Estado de São Paulo, Instrução
Normativa nº 08, de 02/06/2005 - MAPA e a
Resolução RDC Nº 263, de 22/09/2005 - ANVISA.
Embalagem transparente e incolor, termosselada,
com rótulo de acordo com a legislação vigente,
declarando pelo menos a marca, nome e
endereço do fabricante, lote, prazo de validade
(mínima de seis meses a contar da data de
entrega do produto), peso e registro no órgão
competente.

2,113

43 500 PACOTE Macarrão de sêmola com ovos, tipo parafuso,
embalagem de 500g. Ingredientes: Sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra
de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e
corante natural. O produto deve estar de acordo
com a NTA 49, do Decreto 12.486, de
20/10/1978, do Estado de São Paulo, Instrução
Normativa nº 08, de 02/06/2005 - MAPA e a

2,113
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Resolução RDC Nº 263, de 22/09/2005 – ANVISA.
Embalagem transparente e incolor, termosselada,
com rótulo de acordo com a legislação vigente,
declarando pelo menos a marca, nome e
endereço do fabricante, lote, prazo de validade
(mínima de seis meses a contar da data de
entrega do produto), peso e registro no órgão
competente.

44 60 UND Maionese tradicional, embalagem de 3 Kg.
Composição: emulsão cremosa obtida com ovos e
óleos vegetais, com teor reduzido de gordura,
com adição de condimentos, substâncias
comestíveis e sem corantes, de consistência
cremosa, na cor amarelo claro e com cheiro e
sabor próprios, isento de sujidades. A embalagem
deve conter identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade, com registro do
Ministério da Saúde, obedecendo à resolução
12/78 da CNNPA. Validade mínima de 6 meses e
com data de embalagem não superior a 30 dias,
contando da data da entrega.

14,705

45 40 BALDE Margarina vegetal, com sal, 65% de lipídios, óleos
vegetais liquidose interesterificados, água, leite
em pó (soro de manteiga), reconstituído e
pasteurizado, vitamina A, estabilizante de lecitina
de soja, ácidos graxos, antioxidante, acidulante
acido cítrico, conservadores, benzoato de sódio,
sorbato de potássio, corantes (urucum), e
aromatizantes, cúrcuma. Apresentando aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e
deverão estar isentos de ranço e de gordura trans
e outras características indesejáveis. Embalagem
15 kg com identificação do produto, do
fabricante, data de fabricação, validade e peso do
produto, deve estar de acordo com a resolução
12/78 da CNNPA e ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Validade
mínima de 6 meses e com data de embalagem
não superior a 30 dias, contando da data da
entrega.

69,295

46 450 PACOTE Nhoque de Batata pré-cozido, embalagem de 1
Kg. Ingredientes: batata em flocos, farinha de
trigo, ovo em pó, sal óleo e sorbato de potássio.
Validade 40 dias a partir da fabricação, com data
de embalagem não superior a 7 dias, contando da
data da entrega. Produto com refrigerado.

11,275

47 400 PACOTE Massa Pré-cozida para Lasanha, Rondeli e
Canelone, embalagem de 1 kg. Ingredientes:
farinha de trigo, ovo em pó, sal, água e sorbato
de potássio. Validade 40 dias a partir da
fabricação, com data de embalagem não superior
a 7 dias, contando da data da entrega. Produto
com refrigerado.

9,84

48 180 UND Milho verde em conserva, (milho verde, água e
sal), produto obtido do cozimento de grãos de
milho verde, imersos ou não em liquido de
cobertura apropriada, submetidos a processo

11,625
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tecnológico adequado antes ou depois de
hermeticamente fechados, nos recipientes
utilizados a fim de evitar sua alteração,
embalagem de 3kg líquido e 2kg drenado, em
latas   limpas,   isentas   de   ferrugem,   não
amassadas,   não   estufadas,   que   garantam
a integridade   do   produto   até o   momento
do consumo.  A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricional, número de
lote, data de validade, registro no órgão
competente, com validade de no mínimo 12
meses e data de embalagem não superior a 30
dias, contando da data da entrega.

49 100 UND Molho pronto tradicional de tomate peneirado
concentrado. Composição: Tomate, cebola, sal,
açúcar, amido, óleo vegetal, salsa, realçador de
sabor glutamato monossódico e aromatizantes.
Embalagem sachê de 2 Kg, com identificação do
produto, data de fabricação, prazo de validade e
peso líquido, com registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. A
embalagem não pode estar furada e nem
estufada, validade mínima 12 meses e data de
embalagem não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.

10,26

50 40 UND Molho inglês 900 ml contendo identificação do
produto com data de fabricação e prazo de
validade, com registro do Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. A
embalagem não pode estar furada e nem
estufada, validade mínima 12 meses e data de
embalagem não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.

7,595

51 100 UND Molho de Pimenta, embalagem de 900ml. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto, validade de no mínimo 06 meses e data
de embalamento no máximo 30 dias.

5,95

52 10 UND Molho Shoyu, fermentado natural de soja e milho,
Embalagem plástica 20 litros. Ingredientes: água,
sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo e
sorbato de potássio. Prazo de validade de no
mínimo 12 meses e com data de embalamento
não superior a 30 dias. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.

139,00

53 24 UND Mostarda embalagens com 3,6 kg no mínimo,
composição (vinagre, mostarda, água e
condimento, benzoato de sódio) validade de no
mínimo de 12 meses, com data de embalamento
não superior a 30 dias, contando da data da
entrega. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, data de

8,95
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validade, quantidade do produto.

54 20 UND Noz Moscada embalagem de 50 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com
validade de no mínimo de 12 meses, com data de
embalamento não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.

1,785

55 3.000 UND Óleo comestível, vegetal de soja, puro, refinado,
sem colesterol, rico em vitamina E, embalagem
pet de 900ml, com identificação do produto,
prazo de validade e peso líquido, com registro do
Ministério da Saúde, obedecendo à resolução
12/78 da CNNPA.

3,057

56 12 UND Orégano desidratado constituído de folhas
acompanhadas ou não de pequenas unidades
florais, sãs, secas e limpas, acondicionado em
saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, a embalagem
deverá conter externamente dados de
identificação e procedência, numero do lote, data
de fabricação, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega
na unidade. De acordo com a RDC
n/276/2005. Embalagem de 1Kg.

165,00

57 200 UND Pimenta do reino moída, embalagem 50g , com
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade, com
validade de no mínimo de 12 meses, com data de
embalamento não superior a 30 dias, contando da
data da entrega.

4,635

58 80 PACOTE Sagu sem sabor, sob a forma granulada, obtido a
partir de fécula de mandioca submetido a
processo tecnológico adequado acondicionado em
saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo, devidamente
rotulado, com prazo de validade, marca,
procedência de fabricação, número do registro no
órgão competente, embalagem de 500g, deverá
apresentar validade mínima de 6 meses, com
data de embalamento não superior a 30 dias,
contando da data da entrega.

5,375

59 900 PACOTE Sal refinado iodado para consumo doméstico,
Cloreto de sódio obtido de jazidas, fontes naturais
ou de água do mar, com teor mínimo de 99,12%
de cloreto de sódio, sobre a substância seca, deve
apresentar cristais homogêneos de coloração
uniforme e ser adicionado de antiumectante e
sais de iodo. Embalagem primária do produto
deverá ser saco de polietileno atóxico,
transparente, resistente, lacrada, contendo 1 kg,
com identificação do produto, prazo de validade e
peso líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde,
obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. - fardo
com 30 kg

1,24

60 50 PACOTE Sal grosso contendo identificação do produto data 1,453
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de fabricação e prazo de validade, com registro
do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução
12/78 da CNNPA.

61 90 PACOTE Trigo para kibe Pacote de 1 Kg, contendo
identificação do produto data de fabricação e
prazo de validade, com registro do Ministério da
Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
Deverá apresentar validade mínima de 6 meses,
com data de embalamento não superior a 30
dias, contando da data da entrega.

6,053

62 600 UND Vinagre de vinho branco produto resultante da
fermentação acética do vinho branco. Deverá ser
produzido com ingredientes sãos e limpo. Não
deverá conter substâncias estranhas à sua
constituição normal, nem elementos estranhos ao
produto. A embalagem primária do produto
deverá ser frasco 750 ml, hermeticamente
fechada, contendo identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade, com registro
do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução
12/78 da CNNPA.

2,32

63 110 UND Leite de coco, natural, pasteurizado e
homogeneizado, sem gluten. Acondicionado em
embalagem de 500 ml

5,97

64 30 PACOTE Milho para pipoca produto proveniente de matéria
prima de boa qualidade. Acondicionado em
embalagem plástica de 500 gramas, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade

1,96

65 60 PACOTE Milho de Canjica Amarela, produto obtido de
grãos ou pedaços de milho provenientes da
espécie Zea Mays, L. que apresentam ausência
parcial ou total de gérmen, em função do
processo de escarificação mecânica ou manual
(degerminação). O produto deverá ser constituído
de matérias-primas sãs, limpas e isentas de
matéria terrosa, de parasitas e de detritos
animais e/ou vegetais. Acondicionado em
embalagem plástica de 500 gramas, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade.

2,09

66 30 PACOTE Amendoim, grupo descascado, subgrupo
selecionado, classe miúdo, tipo I. Acondicionado
em pacote plástico de 500 gramas, contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade

3,47

67 400 UND Panetone de frutas embalagem 500 gramas 11,49

68 400 UND Panetone com gotas de chocolate embalagem 500
gramas

11,99

3.1. Os valores máximos por item foram obtidos pela média aritmética dos orçamentos colhidos,
desconsiderados os limites discrepantes, a assim representando o preço de mercado praticado.

3.2 – Cabe ressaltar que tais valores máximos (unitários) servem como limite às licitantes para a
formulação das propostas.

4 . DA NECESSIDADE DE CONSUMO E DO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL
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4.1 – Pelas características dos produtos e pela logística disponível, optou-se por registrar os preços , a
fim de que possamos adquirir tais produtos de acordo com o fluxo de consumo dos mesmos,
garantindo estoques mínimos e preços constantes durante o prazo de vigência da ATA.

5. DOS PEDIDOS, DO PRAZO DE ENTREGA E DOS PAGAMENTOS

5.1. Os pedidos serão feitos parceladamente conforme a necessidade de compra seguindo o
modelo de Autorização de Fornecimento já usada nesta autarquia, sendo que os produtos .

5.2 – O pagamento será efetuado através da Tesouraria da SAE através de depósito em conta bancaria
do fornecedor ou através de boleto bancário, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do recebimento
dos produtos e apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

5.3 – Determina-se que o prazo de entrega seja de até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento
da Autorização de Fornecimento, sendo as entregas efetuadas a cada 15 (quinze) dias corridos.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. Deverão estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os
tributos, impostos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
frete, carga, descarga, seguro, acompanhamento de instalação e montagem, treinamento e quaisquer
outros custos e despesas que incidam sobre a execução do objeto do contrato durante a sua vigência.
Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam descriminados em separado.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1- As despesas decorrentes da contratação , objeto deste termo, correrão por conta da Natureza de
Despesa 3.3.90.00 - Material de Consumo.

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 – Constituem obrigações:

8.1.1 – DA SAE

a) Cumprir todas as obrigações assumidas através dos respectivos Edital e Ata de Registro de
Preços;

b) Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias;
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo e no Edital;
d) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial

quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo;
e) Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto licitatório alertando o

fornecedor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal fiscalização,
em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade o fornecedor.

f) Esclarecer as duvidas e indagações do fornecedor, por meio da fiscalização da relação
contratual;

8.1.2 – DO FORNECEDOR

a) Cumprir integralmente o objeto desta licitação;
b) Executar o objeto em conformidade com as disposições deste termo de referência;
c) Cumprir o prazo de entrega dos materiais;
d) Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela SAE, quanto aos materiais

fornecidos;
e) Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte , o objeto do presente termo;
g) Aceitar, nas mesmas condições da Ata de Registro de Preços, os acréscimos que se façam

necessários nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto, de
acordo com o art 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93, não sendo necessária a
comunicação previa da SAE.

h) Comunicar imediatamente ao a SAE qualquer alteração ocorrida no seu endereço, conta
bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência e afins;

i) Entregar os materiais em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo os mesmos novos e
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de primeiro uso;
j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em partir, o

objeto deste termo em que se verifiquem, vícios, defeito e incorreções;
k) Submeter-se a fiscalização por parte da SAE;
l) Submeter-se as disposições legais em vigor;
m) Apresentar durante a execução do objeto, se solicitado, documentos  que comprovem estar

cumprindo a legislação em vigor com relação às obrigações assumidas¸ em especial, com
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais  e comerciais;

n) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do objeto
deste Termo;

o) O fornecedor deverá guardar, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer
natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer motivo venha a tomar conhecimento em
razão dos seus serviços, o mais completo e absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil
e criminal por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização;

p) É vedado ao Fornecedor caucionar ou utilizar a respectiva ata para qualquer operação
financeira;

q) Entregar todos os materiais solicitados na Sede da SAE – Ourinhos, sem que isso implique
acréscimo no peço constante da proposta. Após recebidos, os materiais serão conferidos pelo
setor competente. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar da notificação por parte da SAE.

q1) Em caso de substituição dos materiais, conforme previsto no subitem “q” acima, correrão à
conta do fornecedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega dos materiais;
u) Substituir, no prazo de 05(cinco) dias corridos, os itens que tiverem cláusula de garantia e que
após a entrega e aceite, e durante o prazo de garantia, venham apresentar defeitos de fabricação,
ou quaisquer outros que venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para sua
ocorrência não tenha contribuído, por ação ou omissão, a SAE.

9. DO CONTRATO

9.1. A vigência da ata de registro de preços será  de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura.

9.2. Quando da assinatura do contrato, o CONTRATADO deverá indicar formalmente um preposto para
representá-las.

9.3. Durante o período de vigência, a Ata de Registro de Preços e a relação contratual serão
acompanhados e fiscalizados  nos termos do artigo 67 da Lei 8666/93, através do Departamento de
Administração da SAE, pelo Gestor da Ata de Registro de Preços.

Ourinhos, 25 de fevereiro de 2016.

Regina Célia Bertho
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio
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PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2016 PROCESSO Nº 237/16

ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da Proponente:
Endereço
Telefone/Fax:
CNPJ/MF N.

Item Quant Unid Descrição Modelo Marca/
Fabricante

Valor
Unitário

(R$)

Valor
Total
(R$)

Deverá conter no mínimo a
descrição completa com todos
dados característicos e
identificadores técnicos dos
materiais ofertados

- Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou
indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão
também por nossa conta e risco.

- Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência
após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações.

Validade da proposta:

Prazo de Garantia:

Prazo de entrega:

Condições  de Pagamento: 10 (dez) dias após entrega

Dados do Representante que irá assinar o Contrato:
(Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado Civil, profissão e endereço residencial)

Dados Bancários da Empresa:
Nome do Banco
Agencia nº
Conta Corrente nº

_____________________, _______ de ______________de ________.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO (Modelo)

Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial nº ........./16

..........................., inscrita no CNPJ nº ..................................., com sede na

cidade de ........................., à Rua ...................................., nº ..............., bairro

.........................,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..............................,

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, portador(a) da Carteira de Identidade nº

.................................. e do CPF nº ................................, DECLARA, para os devidos fins que

atendeu plenamente os requisitos de habilitação expressos no Edital de Licitação Pública – Modalidade

Pregão Presencial nº ............../.... a realizar-se no dia ......  de ............ de ........, às ......................

horas.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos

legais a que se destina.

...............................................
(local e data)

.................................................
(representante legal)
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ANEXO IV

Modelo de Declaração de Cumprimento da Exigência Prevista no Inciso V do artigo 27 da Lei
8.666/93

Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial nº .........

..........................., inscrita no CNPJ nº ..................................., com sede na

cidade de ........................., à Rua ...................................., nº ..............., bairro

.........................,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..............................,

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, portador(a) da Carteira de Identidade nº

.................................. e do CPF nº ................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854, de 27 de outubro de

1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalve: emprega menor, a partir de quartoze anos, na condição de aprendiz (  ).

...............................................
(local e data)

.................................................
(representante legal)

(observação: em caso  afirmativo, assinalar a ressalve acima)
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ANEXO V

Modelo de Declaração Assegurando a Inexistência de Impedimento Legal para Licitar ou
Contratar com a Administração

Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial nº ...........

..........................., inscrita no CNPJ nº ..................................., com sede na cidade de

........................., à Rua ...................................., nº ..............., bairro .........................,  por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) .............................., nacionalidade, estado civil,

profissão, endereço, portador(a) da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF nº

................................, DECLARA, para os devidos fins que inexiste impedimento legal para licitar ou

contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais a que se

destina.

...............................................
(local e data)

.................................................
(representante legal)

(observação: em caso  afirmativo, assinalar a ressalve acima)
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 237/16
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/16
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO
PERECIVEIS
INTERESSADOS: DEPTOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÕES E LIMPEZA URBANA

Aos ..................... do mês de ........................ do ano de 2016, a Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 49.131.287/0001-88, com
sede à Av. Dr. Altino Arantes nº 369, centro,  Ourinhos- SP, a seguir denominado simplesmente Orgão
Gerenciador, neste ato representada pelo Superintendente o Sr. Haroldo Adilson Maranho, residente e
domiciliado neste município, institui a presente Ata de Registro de Preços, decorrente da licitação na
modalidade de Pregão Presencial nº ....................., cujo objeto fora a formalização de registro de
preços para aquisição eventual e futura de Gêneros Alimentícios não Perecíveis processadas nos
termos do Processo de Compras nº ...................... , a qual consiste em documento vinculativo e
obrigacional às partes, conforme disposto no artigo 15 da Lei 8666/93 de 21 de junho de 1.993, com
as alterações posteriores e demais dispositivos legais pertinentes à espécie, segundo as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de
preços objetivando a aquisição eventual e futura de produtos de gêneros alimentícios perecíveis, cujos
quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos, através do processo
licitatório em epigrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS INTEGRANTES

Integra a presente Ata de Registro de Preços a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, na
qualidade de Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

O Órgão Gerenciador através da Divisão de Material e Patrimônio, obriga-se:

a) gerenciar a presente ATA, indicando sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços,
os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados,observada a ordem de
classificação indicada na  licitação;

b) Convocar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho;

c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação, bem assim como, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive solicitação
de novas certidões e documentos vencidos;

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registros, para fins
de adequação às novas condições de mercado;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital de licitação e na presente
ata de registro de preços;

f) Designar, dentre os servidores da unidade requisitante, gestor de compras que será responsável
pelos pedidos do item registrado;

g) É de competência do Órgão Gerenciador a obrigação de aplicar a sanção em caso de restar
inobservado algum compromisso assumido com a assinatura da ATA.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

O Fornecedor obriga-se a:

a) Retirar a respectiva nota de empenho e assinar o contrato, quando for o caso, no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber;

b) Fornecer o material conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de
Preços;
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c) Fornecer o material no prazo estabelecido no Anexo I, do edital de Licitação do Pregão Presencial
nº 05/16;

d) Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Órgão
Gerenciador;

e) Manter-se, durantes toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade das
obrigações assumidas e todas as condições exigidas na fase de habilitação do Pregão Presencial nº
05/16;

f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciados, e/ou a terceiros provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na Ata de Registro
de Preços;

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data de sua assinatura,
vigorando até ........................

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços, as quantidades, o fornecedor e as especificações do material registrado nesta ata
encontram-se indicados no quadro abaixo:

Empresa:

CNPJ: Telefone:

Endereço: e-mail:

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO VALOR
UNITARIO

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado a Contratada através da Tesouraria da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, ou através de Deposito Bancário, ou ordem bancaria para pagamentos de
Fatura com códigos de Barra, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da apresentação da
Nota Fiscal/ Fatura;

b) A nota fiscal será analisada pelo respectivo gestor e atestada, se for o caso;

c) O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta/ nota de empenho, sob
pena de não ser efetuado o pagamento;

d) Havendo atraso no pagamento de suas obrigações, a SAE procederá à atualização financeira;

e) Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA OTAVA – DA CONDIÇÃO ESPECIFICA

A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ORGÃO GERENCIADOR a firmar futuras
aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento especifico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE
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Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) e as especificações resumidas do objeto como também
as possíveis alterações da Ata de Registro de Preços, serão publicada no Diário Oficial do Município de
Ourinhos, na  forma de extrato, em conformidade com disposto no parágrafo único artigo 61, da Lei nº
8666/93.

CLAUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65, da
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado no seguinte casos:

I – Por iniciativa da Administração, quando:

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitadas as condições da Ata
de Registro de Preços;

b) recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela administração;

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de preços;

e) não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;

f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;

g) em razões de interesse publico, devidamente justificadas.

II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação pó escrito, comprovar
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste registro de preços, tendo em vista fato
superveniente, aceito pelo Órgão gerenciador, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita
execução Contratual;

Parágrafo Único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo, com despacho fundamentado do
Superintendente do Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

a) Pelo inadimplemento das obrigações, o FORNECEDOR,  conforme a infração, estará sujeito às
seguintes penalidades, além das previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10520/2002:

 Não celebrar o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo lance ofertado;

 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 02 anos e multas de 10%
sobre o valor do ultimo lance ofertado;

 Ensejar o retardamento da execução do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo lance
ofertado;

 Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;

 Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
do ultimo lance ofertado;

 Executar o contrato com irregularidades, passiveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: Advertência;

 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de multa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será considerada
inexecução contratual;

 Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante adimplido do contrato.
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 Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Publica pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato.

 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do
ultimo lance ofertado.

b) As penalidades serão registradas no cadastro da empresa, quando for o caso.

c) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.

d) As penalidades estabelecidas nesta cláusula são de competência exclusiva da autoridade superior
desta autarquia, facultada a defesa da interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da efetiva notificação.

e) A autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta clausula, deverá levar em
consideração a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado ao Contratante, observados os principio da proporcionalidade, da razoabilidade, da
prevalência e indisponibilidade de interesse publico, em decorrência de circunstancias
fundamentadas em fatos reais  e comprovados;

f) Caso seja constatada a  irregularidade fiscal durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a
Administração notificarão fornecedor para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias.
Persistindo a irregularidade serão adotadas providencias no sentido de rescindir a avença.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO

A presente Ata de Registro de Preços vincula-se as disposições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

- Edital de Pregão Presencial nº 05/16 e seus anexos
- Documento de Habilitação e Proposta Comercial da FORNECEDORA devidamente assinada e

rubricada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da presente Ata de registro de Preços, fica
eleito o Foro da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que
privilegiado, independente do domicilio das partes.

Nada mais havendo a tratar, eu ........................................ , lavrei esta Ata de Registro de Preços
que lida e achada conforme vai assinada pelo Órgão gerenciador e pelo particular fornecedor.
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Modelo de Procuração

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: nome da empresa, sediada à Rua............................. nº ........, Bairro ........., na

cidade de ...................., Estado de .................., devidamente inscrita no C.N.P.J sob. nº...........

OUTORGADO: Sr(a) ....................., nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado(a)

à Rua ......................... nº ..........., Bairro .............., na cidade de ....................., Estado de

..............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ..................e do CPF nº

...........................

PODERES: Representar o outorgante perante esta Autarquia, durante transcorrer dos trabalhos do

processo licitatório podendo formular lances, negociar preços, assinar todos os documentos e deliberar

sobre todos os assuntos a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessários para receber,

interpor recursos e desistir de prazos, assinar propostas, assinar contratos, e etc.

.....................................................

Local e  data

.......................................................................

Nome da empresa

Nome do Responsável pela empresa

Observação: assinatura do responsável pela empresa com firma reconhecida.


