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PROCESSO pE L|C|TACÃO Ns:030/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N' 0712016
TIPO: MENOR PRECO UNITÁRIO.

:::'':ï'*wProc. no

Folha ne

1- PREAMBULO

L.L.- A PREFEIïURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, através de seu pregoeiro designado conforme
Decreto ne 004/2013, de 02 de janeiro de 2013, torna públíco que fará realizar a sessão publica de abertura de
Íicitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, julgamento por ITEM, objetivando a
contratação a que se refere o item L (Objeto) deste Edital.

L.2.- A presente l icitação será regida pela Lei Federal ne. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo
Decreto Federal ns. 3.555, de 08 de agosto de 200Q pela Lei Complementar ne 123/06, e pelo Decreto Municipal
ne.086/2006, de 05 de outubro de 2006, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n'8.666, de 21 dejunho de
1"993, e alterações posteriores e demais normas perlinentes.

1.3.- O Envelope ne 01 contendo a Proposta de Preços e o Envelope ne 02 contendo os
Documentos de Habilitação será recebida no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento
do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para parlicipar do certame.

1.4.- A sessão de processamento do Pregão Presencial será realÍzada na sede da prefeitura
Municipal de Tabapuã, Centro, neste Município, iniciando-se no dia 20 de junho de 2016, às 13:30 horat e será
conduzido pelo Pregoeiro com o auxíl io da Equipe de Apoio, designada pela Decreto n. 00412013, de 02 de
janeiro de 2013.

2. OBJETO DA LICITACÃO

2-l - o objeto da presente licitação é a contratação de empresa pãra aquisição parcelada de cestas
básicas, para atendimento às ações do Programa de Proteção social Básica Municipal, regulamentado pela Lei ne
7.257 de 23 de junho de 2010, conforme especificações constantes do Anexo l.

2'2 - A entrega dos produtos por pãrte da CONTRATADA será parcelada, a partir do recebimento pela
empresa, da Autorização de entrega por parte do setor competente até que se atinja a quantidade total
contratada.

3. DAS DOTACÕÊS ORCAMENTÁRNS:

3.1 -As despesas decorrentes da presente aquÍsição onerarão os recursos orcamentários:

02 - PODER EXECUTIVO
02.13.01- Fundo Municipal de AssÍstência Social
08.244.0016.2053 - Apoio EmergenciaÌ às pessoas
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita
Ficha ne.404
Fonte de Recurso 01 * Tesouro Municipal

4. DO CREDENCIAMENïO

4'1- No horário e local indÍcados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do pREGÃo,
iniciando-se com o credencíamento dos interessados em partícipar do certame.

4'2' Para o credenciamento deverão ser apresentadas cópias autenticadas, dos seguintes documentos:
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a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negocíar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a
outorga.

c) declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos envelopes proposta de
preços e documentos de habil itação. Fica facultada a uti l ização do modelo constante do ANEXO ll l.

d) declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do Anexo lV, se for o caso,
será recebido exclusiva mente nesta oportunidade.

4.3 A DECLARAçÃO DE QUT A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAçÃO C
DECLARAçÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (SE FOR O CASO), NãO dCVE iNtcgrAr OS
ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS e DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser
fornecido separadamente.

4.4. A representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha a respectiva foto.

4.5. Será admitido apenas 01 {um} representante para cada licitante credenciada.

4.6. A ausência do Credencíado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro.

4.7. A ausência da documentação referida neste item ou a ãpresentação em desconformidade com as
exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste pREGÃo, exclusivamente no tocante à
formulação de lances e demaís atos, inclusive recurso.

5 . DAS CONDICõES DE PARTICIPACÃO

5'L - Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

5'2 - Somente poderão participar desta l icitação as empresas brasileiras ou estrangeiras em
funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participaçãa de consórcios,
empresas com falência decretada, concordatárias, declaradas ínidôneas para l icÍtar ou contratar com a
Administração Pública ou com suspensão do direito de licitar e contratar com órgãos da Administração pública.

6 -
HABILITACÃO

6'1 - As propostas de preços e os documentos de habil itação deverão ser apresentados
separadamente, em envelopes fechadog com os seguintes dizeres, externamente:

{tDENT|F|CAÇÃO DA EMPRESA)
'ENVELOPE Ng 1"
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP
PROPOSTA DE PREçOS
PROCESSO Ns 030/2016
PRECÃO Ns 0/20L6
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6.2 - Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apÍesentados em J. (uma) via, redigida
com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnÍcas de uso corrente, sem rasuras ou
entrelinhas que prejudiquem sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a procuração.

6-2.1- A apresentação dos documentos integrantes do ENVELopE pRopoSTA DE PREçOS {envelope n"
01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3., 6.3.L., 6.3.1.L., 6.3.L.2., 6.3.L.3., 6.3.2,
6.3.3 e 6.3.4..

6.2.2 - A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREçOS, na forma
Ìmpressa e eletrônica.

6.3 - Os DocUMENTOS DE HABILITAçÃo {envetope n" 02) poderão ser apresentados em original, por
cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de
publicação em órgão da imprensa oficíal, e inclusive expedidos via lnternet.

6'3.L- A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicíonada à apresentação do original
ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n" 02, para a devida autenticação.

6'3'1'L - Para fÍm da previsão contida no subitem 6.3.L., o documento original a ser apresentado
poderá não integrar o ENVELOpE.

6'3'1'2- os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão,
sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do pREGOEIRO.

6'3'1"3 - o PREGOEIRo não se responsabil izará pela eventual indisponibil idade dos meios eletrônicos
de informações, no momento da veríficação. ocorrendo a indisponibilídade referida, e não tendo sido
apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabil itada se o
licitante não portar a comprovação da informação de que se trata.

6'3'2 - os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira,
deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzídos para o português por tradutor
público juramentado.

6'3'3 - lnexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições I emíssões
não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data fÍnal para a entrega dos envelopes.

7- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS:

7.1 - O Envelope proposta de preços (envelope ns 01) deverá:

a) apresentar o número do processo e número deste pREGÃO;
b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço

eletrônico {e-mail}, este último se houver, para contato;

7.r..2- A proposta de preços deverá:
a) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃo, em conformídade com as especificações

contidas no ANEXo l; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra
condição que induza o jurgamento a ter mais de um resurtado por item;

b) apresentar prazo de validade não inferior a 30 {trinta) dias corridos, a contar da data de suaapresentação;

::::':ï'."y'üy

,ì
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c) apresentar preço unitário e global, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo e
Írreajustável, de forma decimal, apurado à data da apresentação da proposta, sem incÍusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária, nos termos da planilha de preços especificada no ANEXo l; em caso de
divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros. Na hipótese de exÍstir{em) na
planilha referida um ou mais itens iguais para destinatários diversos, os licitantes deverão oferecer os mesmos
preços para ambos; A licitante deverá incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos
de qualquer natureza, frete, embalagem etc, garantindo-se este durante todo o contrato, exceto quanto aos
preços nas hipóteses de desequil ibro econômico-financeÍro previsto na legislação incidental.

7'2 - PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente.

7-3 - É' facultado à proponente cotar todos ou quaisquer dos itens Íntegrantes do objeto do pREGÃo,
não sendo admitido, todavia, cotação inferior à quantidade prevista nos ltens.

8. DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILTTACÃO:
Folha nc

8'1- os DocUMENToS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:

8.1.1 - Habilitação Jurídica:
a) registro comercial, para empresa individual, caso não tenha sido entregue por ocasião do

credenciamento;

b) ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de
socÍedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso
não tenha sido entregue por ocasião do credenciamento;

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

8.1.2 - Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no cadastro NacÍonal de pessoa Jurídica - cNpJ

comprovando situação ativa, sendo aceÍto documento extraído via Internet;
do Ministério da Fazenda,

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicíl io ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licítado;

c) certidão Conjunta Negativa de Débitos ou certidão conjunta positiva com Efeitos de Negativa
relatÍvas a tributos federais e à Dívida Ativa da união, com prazo de validade em vigor;

d) certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da l icitante, expedida pelo
órgão competente e com prazo de validade em vÍgor;

e) certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da l icitante, quanto aos
tributos mobÍliários, expedida pero órgão competente e com prazo de validade em vigor;

f) ce*idão de regularidade de débito para com a seguridade socíal, para a finalidade de licitação econtratação com o poder público, com prazo de validade em vigor;
fr) A empresa lícítsnte apresentando a Provs de Regularidade Fiscal pqrd com s Fszenda Federal,suhítem "c', com bose nd Portqria coniunta RFBI\?FN ne l.7sl, de 0z/la/2a14, fica dispensoda daapresentaçãa de Provd de regularidade retdtiva à Seguridade soeial, exigência do subitemlf

PreÍeitura Munieipal de Tabenuâ-Sp
r,o".n" íô/ {m/b
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g) Certif icado de regularidade de débito
com prazo de validade em vigor.

para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço {FGTS),

h) Prova de regularidade perante à Justiça do Trabalho mediante a apresentação da CertÍdão NegatÍva
de Débitos Trabalhistas (CNDT)1.

i) CópÍa do CPF. e do RG. do responsável ou representante legal.

8.1.3. - Qualif icação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial

Folhan',  _{ 3
e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jurídica.

8.1.4 - eualificação Técnica:
a) Licença de funcionamento

municípío sede da l icítante.
do estabelecimento expedida pela Vigilância sanitária do Estado ou do

8.1.5 - Outras comprovações:

a) Declaração da l icitante de que tomou conhecímento de todas informações e condições para o
cumprimento das obrigações do objeto da l icitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo
PREGOEIRo como concordância com o teor do EDITAL E sEUs ANEXos;

b) Declaração elaborada em papel t imbrado e subscrita pelo representante legal da l icitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para l icitar ou contratar com a Administração.

c) Declaração da l icitante, elaborada em papel t imbrado e subscrita por seu representante legal, de
que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto
estadual ns 42.9LL, de 06/03/i.9gg - e conforme Anexo V deste Edital.

8'2 - Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele exigido
no presente EDITAL e seus ANEXOS.

9. DA SESSÃO DO PREGÃO

Declarada aberta a sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro os envelopes com as propostas
de preços e aos documentos de habil itação. os envelopes de habil itação permanecerão lacrados sob a guarda do
mesmo.

9'1 - Da abertura dos envelopes com propostas de preços (classificação das propostas)
9'L'1 - os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeíro, que

verif icará conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando,preliminarmente, aquelas que estiverem;

a) em desacordo com este Edital;
b) com preços excessivos (manifestamente superiores ao l imite de preços do mercado);
c) com preços manifestamente inexeqüíveis.

9't 'z - verif icada a compatibil idade com o exigido no edital, serão ordenadas as propostas em ordemcrescente de preços;

1 Exigência da Leí n.o 12.44011i. Emissâo da certídão no sife: http://www.tst.jus.br.

Prefeitura Municipal {é ïpb
Draa -o .ítJ / J n
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9.2 - Dos lances verbais
9'2'1' Após a classificação das propostas, o pregoeiro a divulgará em alta voz, e convidará

individualmente os representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances verbais, a partir da
proposta classificada de maior preço, de forma sucessivâ, em valores distintos e decrescentes.

9'z-2 - A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, Ímplicará na
exclusão da licitante da apresentação novos tances, permanecendo o valor da proposta escrita para efeito de
classifìcação final.

9.2.3 - A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.

9.3. Do julgamento

9.3-1- Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão reordenadas e o
pregoeÍro examinará a aceitabilídade da proposta agora primeíra classificada, se for o caso.

9'3.1.1 - com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de
pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regrasl

9'3.t-Z - O pregoeíro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% {cinco por cento) ao
valor da propostã melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classifícada, no prazo de 5
{cínco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

9'3'1'3 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 10. j..

9'3'1'4 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direíto de preferência, respeitada a ordem de classifícação, as
demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições
indicadas no subitem 6.3.1.2.

9'3'1'5 - caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a cíassifÍcação de que trata o subitem
9'3'1 seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-
se, desde logo, à negociação do preço.

9'4 - superada a fase de classificação, o pregoeiro passará a abertura do envelope de documentos da
primeira colocada, para exame.

9'4'1 - Se o primeiro colocado não for considerado habil itado, serão convocados os demais l icitantes,
na ordem de classíficação, para exame de seus documentos de habílitação.

9'4'7 - o pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor do certame,
quando o pregoeiro tentará obter um preço melhor.

9'4'3 - Posteriormente, todos os l icitantes serão çonsultados quanto à intenção de interposição derecursos' quando, então, dependendo do resultado da consulta, serão utilízadas uma das formas constantes do
item 10.

9'4'4 - Da reunião lavrar-se-à a ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos doprocedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assÍnada pelo pregoeíro e pelos Íicitantes.

9'4'5- caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas asfases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, fícarão sob aguarda do pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente
marcada para prosseguimentos dos trabalhos.

10 - DOS RËCURSOS

Av' Rodolfo Baldi n" 817 - centro- CEP t5880-000 - TABApuÃ-sp FonelFax( L7) 3562-9022
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10'1. - os licitantes que manifestarem interesse em recorrer, terão o prazo máximo de três dias úteis
para fazêJo, a contar da data da lavratura da ata, ficando estabelecido o mesmo prazo para ã apresentação,
pelos demais lícítantes, de contra-razões, contado a partir do dia do término do prazo concedido para recurso.

10.2 - os recursos serão dirigidos ao ordenador de Despesa, via pregoeíro, que poderá reconsiderar
seu ato, no prazo de três dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recl;rso. devidamente instruído,
ao ordenador de Despesa, que proferirá a decisão em idêntico prazo, a contar do recebimento.

10'3 - o resultado do recurso será divulgado medíante afixação no guadro de avisos deste órgão e
comunicado a todos os licitantes, mediante o envio fax.

11- DAADJUDICACÃO E DA HOMOLOGACÃO

11'1 - Inexistindo manifestação recursal, caberá ao pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo ordenador de Despesa, afíxando-se a decisão
no quadro de avisos e publicado em jornais de circulação local e Diário Oficial do Estado.

Ll'L - Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caberá ao ordenador de Despesa a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, seguindo-se a competente homologação do
procedimento licitatório, com a afixação da decisão no quadro de avisos e publicado em jornais de circulação
local e DiárÍo Oficial do Estado.

12 - DAVISTA DOSAUTOS

12'1 - os autos do processo da Ìicitação estarão com vista franqueada aos interessados, com as
cautelas de praxe, no setor de Licitações da prefeitura Municipal de Tabapuã.

13 -A IMPUGNACÃO AO EDITAL

13'L - Até 2 {dois) dias úteÍs antes da data fÍxada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, mediante petição escrita,
protocolada no setor de Licitações da prefeitura Municipal de Tabapuã.

13'2 - o ordenador de Despesa decidirá sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Em sendo
acolhida a impugnação, ou se houver necessidade de alteração do edital, será designada nova data para a
realização da licitação.

14 - DA REVOGACÃO E DA ANULACÃO

3-4't - a ordenador de Despesa poderá revogar a presente licitação desde que presentes razões
relevantes de interesse público, decorrente de fato supervenienie devidamente comprovado, devendo anulá-la,por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e a
ampla defesa, antes da deliberação final sobre o desfazimento do certamente l icitatório.

15. DA CONTRATACÃO

15'1 - Encerrado o Procedimento Licitatórío, o representante legal do licitante que tiver apresentado
a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo do contrato.

15'1'1 - o adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato, bem como conservá-las durante toda a sua execução.

L5't '2 - caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ourecuse-se a assiná-lo, serão convocados os lÍcitantes remanescentes, observada a ordem de classifícação, para
celebrar o contrato.
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15.L'3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o licitante deverá manter
sua última proposta registrada.

15.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o
contrato' dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de
FAX, Correio ou e-mail.

15-3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para
tal e devidamente fundamentada.

15.4 - O prazo de Contratação será de 07 {sete} meses contados a partir da data de assinatura do
contrato ocorrendo seu término em --/--/20xx, que por interesse e critério da Contratante, poderá ser
prorrogado, mediante manifestação por escrito com 30 {trinta) dias de antecedência e consentimento de ambas
as partes, devendo ser mantídas as mesmas condições pactuadas

15 - pAS SANCÕES

l'6.L - Recusando-se o adjudicatário a assinar o instrumento de contrato ou a retirar o instrumento
equivalente, no prazo estabelecido no ítem LZ.L. ou não comprovando as condições de habilitação, estará sujeito
às seguintes sanções, assegurado o direito de ampla defesa:

a)- multa de t0% (dez por cento) do varor de sua proposição de preços; e

b)- impedimento em licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã e o
descredenciamento do Cadastro Geral de Fornecedores do Município, por até cinco anos.

L6.2 - multa diária de 2% {doÍs por cento} do valor do contrato por dia de atraso na entrega do objeto
do contrato.

L6'3 - Da cumulação de sanções: A sanção de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Tabapuã poderá ser aplicada cumulativamente com a muÍta, facultada a defesa prévia,
no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação na imprensa oficÍal.

16.4. Da convocação dos lícitantes remanescentes
t6'4'1 - Caso o adjudicatário não apresente situação reguÍar no ato de assinatura do instrumento

contrato, se recuse assiná-lo ou a retirar o ínstrumento equivalente, serão convocados para assiná-lo os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacão.

A sanção prevista no Ítem !7.L. "b" poderá, também, ser aplicada ao l icitante que:

a) apresentar documentação falsa;
b) ensejar o retardamento da entrega do objeto do certame;
c) não mantiver a proposta;
d) falhar ou fraudar a execução do contrato ou documento equivalente;
e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

17 - DAs INFORMACÕES COMPTEMENTARES E NOTAS IMPORTANTES

17.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parËe, determinando sua substituição
ou rescíndindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

Av' Rodolfo Baldi no 817 - Centro- CEP 15880-000 - TABAPUÃ-SP FonelFax:{17} 3s6z-güzz



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

c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

d) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
do Contratante, no prazo máximo de 02 {doís) dias, contados da notíficação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;

17.2 - Os produtos deverão ser transportados de
temperatura adequada, até a sua efetiva entrega;

L7.3 - Para todos os itens a l icitante deverá declarar
produtos ofertados, bem como as embalagens para que não haja
recebimento;

forma a garantir perfeita conservação, na

na proposta a procedência e/ou marca dos
dÍvergência dos produtos cotados no ato do

77.4- A Prefeitura Municipal de Tabapuã, não se responsabÍliza pela perda ou devolução de caixas
ou engradados;

17.5 - Todos os produtos cotados deverão ser de 1a quaÍidade.

17.6 - lnformações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda à
sexta feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no Setor de Licitações da prefeitura Municipal de
ïabapuã, situada à Avenida Rodolfo Baldi ne 817, Centrg CEP 15880-000, pelo telefone !7-3562-9A22, ou ainda
por e-mail através do endereço: l icitacao@tabapua.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 06 de junho de 10L6.

OLLI - Pregoeiro

JAMIL SERON - Prefeito Municipal
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCTAL N.0712016

PROCESSO N" 030/2016

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de cestas básicas, para atendimento às ações do programa de
Proteção Social Básica Municipal, regulamentado pela Lei ne2.257 de 23 de junho de 2010, conforme especificações constantes
do Anexo l.

Prefeitura tolunicipal
proc.n" qY?/

Item Especificaçôes Uníd. Quant. Cesta
Básica

Custo Unitário
RS

Custo ïotal
RS

01 Cestas Básicas Un. 280

DOsITENS qUE COMPÕEM CADA cEsTA BÁsIcA:
qï4ry.Ì.'l runn5n ,

01

Arroz Branco Agulhinha Especial ripo l, classe longo fino, beneficiado, polido:
o produto deverá ser de safra corrente, limpo, contendo no mínimo 90% de
grãos inteiros e não poderá apresentar umidade maior que 15%. Não deve
apresentar grãos disformes, ardidos. mofados, quebrados e manchados e o
percentual de impurezas não pode ultrapassar 5% (grãos queimados, pedras,
cascas e pedaços de talos). o produto não deve apresentar matérias estranhas
como corpos e detritos de qualquer natureza estranhos ao produto, como
grãos ou sementes de outras espécies vegetais, sujÌdades e restos de insetos. o
rendimento após o cozimento deve ser no mínimo 2,5 vezes a mais do peso
antes da cocçãc, devendo também apresentar coloração branca, grãos inteiros
e soltos após o cozimento. o produto deve estar acondicionado em embalagem
prímária de plástíco atóxico, transparente, incolor, resistente, termossoldada,
de 5 kg cada. o produto deverá rigorosamente respeitar a legislação vigente. A
validade deverá ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.

Pacote o2

02

Feijão tipo Carioquinha, Tipo l, Grupo Anão, Clarse Co.e-, Nwc O p-drto
deve ser constituído de no mínimo 90% de grãos inteiros e íntegros da cor
característica da variedade correspondente (permítido no máxÍmo 5% de
mistura de outras classes) e produção de última safra. o produto deve ser
constituído de grãos inteiros, de tamanho e formato naturaìs, maduros, l impos
e secos. Apresentar teor de umidade máxima de ts% e no máximo 0,5% de
substâncias não comestíveis. Estar isento de detritos anímais ou vegetais,
insetos vivos ou mortos, matéria terrosa, parasitas, grãos ou pedaços de grãos
avariados, partidos, quebrados, mofados, ardidos, germinados, carunchados,
chochos, imaturos, danificados por insetos, alf inetados, manchados,
enrugados, descoloridos, amassados e Ìsentos de matérias estranhas como
grãos ou sementes de outras espécies. Deve estar acondicionado em pacote
plástico transparente, atóxico, termossoldado de 2 kg. o produto deverá
rÌgorosamente respeÌtar a legislação vigente. A validade deverá ser de no
mínimo 3 meses a partir da data de qntrega.

Pacote 01

03

AçúcarCr is ta| :de1"qua| idade,produtoout iuoo@
cristal, contendo no mínimo 99,3% de sacarose, admitindo umidade máxima de
0,3% p/p, livre de fermentação, isento de sujidades, de matérÌa terrosa, de
parasitas e de detrÍtos animaÍs ou vegetais. o produto deve estar
acondicionado em embalagem primaria de 5 kg em sacos plásticos resistentes,
atóxico, transparente, incolor, termsssoldado. O produto deverá
rigorosamente respeitar a legislação vigente. A validade deverá ser de no
mínimo 24 meses a partir da data de entrega.

Pacote 01
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04

Café com Selo de Pureza: Café puro torrado e moído, procedente de grãos
sãos, l impos, isentos de impurezas, parasitas, larvas e substâncias estranhas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número de lote, data de fabricação, datas de validade;
quantidade do produto, selo de pureza ABlc ou o certif icado de pureza ABlc.
Deverá apresentar a umidade máxima 6% p/p; cafeína míníma 0,7 % p/p;
impurezas máxima L% p/p.segundo as características organolépticas deverá
apresentar aspecto de pó homogêneo, granulometria fina, cor castanho médio,
correspondente ao ponto de torra médio. o produto deve estar acondicionado
em embalagem primária de 500 gramas em pacote aluminizado, íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e l impo.o produto deverá rigorosamente
respeitar a legislação vigente. A validade deverá ser de no mínimo l-2 meses a
partir da data de entrega.

Pacote 01

05

óleo de Soja Refinado, Tipo f, frodutô
única espécie, tendo sofrido processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarif icação, frigorif icação ou não de
desodorÌzação. o produto deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverá estar isento de ranço e outras características indesejáveis.
como óleo refinado, deverá apresentar teor máximo de acidez de o,3%p/p.
Não deverá apresentar mistura de outros óleos, cheiro forte e volume
insatisfatório. Deve apresentar teores de Vitamina E e 0% de Gordura Trans. o
produto deve estar acondicíonado em embalagem primáría adequada tipo pet
de 900 ml, intacta, sem amassamento e vazamento. o produto deverá
rigorosamente respeitar a legislação vigente. A validade deverá ser de no
mínimo 12 meles a partir da data de entrega.

Pets
900m1

02

06

sardinha em conserva de Aeeite ou óbo comestível: eroouÌo pr"pãruoo iot
pescado, l impo, cru, cozÌdo ou curado, adicìonado de outras substâncÌas
alimentícias e submetido a processos fÍsicos e químicos apropriados a cada
espécie. A conserva será designada pela espécie de pescado que pertence e o
modo de apresentação, ou seja, produto gue tenha por líquÌdo de cobertura,
azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha,
óleo comestível, sal e água de constituição. As conservas de pescado não
deverão ter cheÌro ardido ou rançoso. o produto deve se apresentar Ìsento de
sujidades, parasitas e larvas. o produto deve estar acondicionado em
embalagem primárÍa de latas de peso líquido de 1259 e peso drenado de 83g,
resistentes, sem sinaís de alterações como estufamento, amassamento,
vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações na natureza
física, química ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas
de papelão reforçadas. o produto deverá rigorosamente respeitar a legislação
vigente e deverá ter o selo do srF. A validade deverá ser de no mínimo 12
meses a partir da datq de entrega.

I  ^ + ^
L d  L d 01

07

MolhodeTomateTradicional:Produto'"', |t 'ntJ@
tomates maduros, sem pele, sem semente, por processo tecnológico
adequado, o produto deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos,
sãos, sem pele e sementes. será tolerada a adição de i.% de açúcar e de 5% de
cloreto de sódio. lngredientes: tomates selecionados, açúcar e sal. o produto
deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso.
característical Aspecto: massa espessa tipo pasta, cor vermelha; cheiro próprÌo;
sabor próprie. o produto deverá conter BRrx mínimo de 1g. o produto não
poderá conter sujidades, parasitas e larvas. o produto deverá estar
acondicienads em embalagem primárÍa de em sache de 340 gramas(firme
aluminizado impresso). o produto deverá rigorosamente respeitar a legislação
vígente. A validade deverá ser de no mínimo r-2 meses a partir da data de
entrega,

Sache 01
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08

Macarrão ou Massa Alimentícia tipo Seca, Semolado, sem ovo, tipo
Espaguete: Produto não fermentado obtido pelo amassamento da farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, da sêmola do trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico com água, adicionado ou não de outras substâncias
permitidas. ser fabricado a partir de matérias primas sãs, limpas, isentas de
matéria terrosa e de parasitas, apresentar teor máximo de umidade de L3%.
Não deverá apresentar sujÍdade, bolor, mancha ou fragilidade à pressão dos
dedos. Ao ser colocado em água não deverá turvá-la antes da cocção, não
podendo estar rançoso ou fermentado. A "performance" do produto durante a
cocção deve apresentar bom grau de cozimento, acentuada resistência ao
colamento e bom volume, sendo que a água do cozimento não deverá ter a
aparência turva. Apresentar rendimento mínimo após o cozimento de 2 (duas)
vezes a mais do peso antes da cocção e não apresentar deformações e nem
quebras no seu formato, nem grandes quantidades de sólidos na água do
cozimento. o sabor da massa crua deve ser agradável, levemente adocicado,
típÍco de um produto bem elaborado. o formato e a cor devem ser uniformes,
livres de rugosidades e pontuações e textura lisa. Estar acondicionado em
embalagem primária plástica, atóxica, transparente, termossoldada, de 500
gramas. o produto deverá rígorosamente respeitar a legislação vigente. A
validade deverá ser de no mínimo i.2 meses a partir da data de entresa.

Pacote 02

o9

Farinha de Trigo Especial Enriquecida com Ferro e Acido Fólico: produto
obtido pela moagem, exclusivamente do grão de trigo beneficiado, são e limpo,
ísento de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá
estar úmida, fermentada e nem rançosa. Deve apresentar aspecto de pó fino,
cor branca, cheiro próprio e odor próprio. Deve ser obtida a partir de cereal
fímpo, desgermlnado, com uma extração máxima de ?o% e apresentar teor
máximo de cinzas de 0,850%; teor máximo de umidade de r4%e teor de grúten
seco de no mínimo 6o/op/p. O produto deve estar acondicionado em
embalagem de 1 kg plástica atóxíca ou paper branco atóxico, resistentes. o
produto deverá rigorosamente respeitar a legislação vigente. A validade deverá
ser de no mínimo 4 meses a partlr da data de entrega.

Kito o1

L0

sal Refinado lodado Extra, cloreto de sódio cristalizadììxtraídoìã fontes
naturais. o produto deverá se apresentar na forma de cristaÍs brancos, de
forma cúbica, agrupados e unidos de maneira a constituírem peguenas
pirâmides de base quadrangular. Apresentar no mínimo 9g,5% de cloreto de
sódio, umidade máxíma de 2% , com adição de saís de iodo (iodeto de potássio.
íodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxíco), na dosagem mínima de
1-0mg e máxima de l-5mg de iodo por 1 kg de sal, de acordo com Legislação
Federal EspecífÍca. Não deve apresentar sujidades, parasitas e larvas e ísento
de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areais e fragmentos de
conchas. Deve estar acondÍcionado em embalagem primária de pacote plástico
de 1 kg, resistente, transparente, atóxico, termossordado e embaragem
secundária de fardos de papelão ou plástico, resistente, termossoldado ou bem
lacrado' será obrigatória a declaração dos antiumectantes adicionados e o
produto deverá rígorosamente respeitar a legislação vigente. A validade deverá
ser de no mínimo 24 meses a partir da data de entrega.

Kilo 01

L1

Goaabada: pacote com 400 gr; com validade mínima de 05 meses da data de
entrega do produto, pacote de 40Ogramas, embarado em saco plástico
transparente e atóxico, demais condições de acordo som as normas de saúde
sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outrasì

Pacote 01

1?
rdper nrgrenr60: emoaragem com 04 unÍdades, papel higíênico branco com
folha simples de alta qualidade, Loo% de fibras naturais, neutro cada rolo
medindo 30 mxl0 cm

Pacote 01
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oBS: os PRODUTOS Que compÕem As cEsrAs BÁsrcAs orveRÃo sER ENTREGUEs EM EMBALAGEM TRANspARENTE.

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

Garantia da Proposta

Prazo de Entrega

Declarq sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos dirêtos e indiretos incorridos na data da apresentação
desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Locafdata:

Nome do REPRESENTANTE:

Assinatura do REPRESENTANTE:

;::.HâFç{:,

1_3

Creme Dental: embalagem com 90 gr, uso adulto, pesando 90 GR, composto de
flúor lauril, sulfato de sódío, sacarina sódica, água, sorbitol, composição
aromática, polieti lenoglicol, carboxÍmetílcelulose, metilparabeno,
carbonatonato de cálcio, pirofosfato, tetrassodico, propilparabeno,
monofluorfosfato sódico, sílícato de sódio, embalado em caixa papel cartão
plastíficado, validade mínima de 05 meses da data de entrega do produto,
demais condições de acordo com as normas de saúde sanitárias vigentes
(ANVISA, SIF e outras)

Tubo 01

L4

Sabonete: embalagem com 90 gr, tablete embalado em papel de boa qualidade
para higiene corporal, peso 90 gramas, validade de 05 meses da data de
entrega do produto, demais condições de acordo com as normas de saúde
sanÍ!4rÍas vigentes {ANVISA, 5lF e outras)

Unidade 02
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EDITAL oe pnreÃo pREsENcIAL N" 0il2016

PROCESSO N" 03012016

ANEXO II

MoDELo DE pRocuRAçÃo nana cREDENcIAMENTo

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
{endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.e ............e lnscríção Estadual sob n.s
representada neste ato por seu{s) {qualif icação{ões} do{s) outorgante{s}} Sr{a}............... ,portador{a) da Cédula de ldentidade RG n.e e CpF n.e..... nomeia(m) e constitui(em) seu
bastante Procurador o{a} Sr{a}...... portador{a} da Cédula de ldentidade RG n.s
e CPF n'9"" .. ' . ' . ..., a quem confere{imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da
Empresa) perante (indicação do órgão lícitante), no que se referir ao pREGÃO pRESENCTAL N.e
O7|2OL6, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PRE6ÃO, inclusive apresentar
DECLARAçÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQU|S|TOS DE HABILITAçÃO, os envetcpes pRoposrA DE
PREçoS (A) e DoCUMENTOS DE HABILITAçÃO (B) em nome da outorgante, formular verbatmente lances ou
ofertas na{s} etapa{s} de lances, desistir verbalmente de formular lances ou oferlas na{s} etapa(s} de lance{s),
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, manlfestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pREGoElRo, enfim, praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

A presente procuração é válida até o dia

Local e data.

Assinatura

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade/competência do outorgante para constítuÍr mandatário.

i:,::':." .yü;l:w
folnan" ??
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À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
At. - Pregoeiro e Equipe de Apoio

EDTTAL DE PREGÃO PRESENCTAL N" 022016

PROCESSO N" 030/2016

ANEXO ill

DECLARAçÃO DE HABILITAçÃO

Eu -(nome completo), portador do CPF. ;'1e ----------- e do RG rte ----, representante legal
da empresa denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNpi. sob o ne

sediada à -----------------, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão ne oT/ZoL6, realizado
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ïABAPUÃ-SP, inexistindo qualquer fato impeditivo à participação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

Assinatura.

Av. Rodolfo Baldi no 81 7 - centro- CEP I 5880-000 - TAB,tpuÃ-sp Fone/Fax:( 17) 3562-gazz
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À
PREFEITURA MuNtclpAL oe raslpuÃ
At. - Pregoeiro e Equipe de Apoio

EDITAL or pneeÃo pREsENctAL N" 022016

PROCESSO N" 030/2016

ANEXO IV

oecnnnçÃo DE MIcRoEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENo PoRTE

DECLAR0, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatóriq que
a empÍesa
sob o se' é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferêncía como critér;o de desempate no
procedimento licitatório do Pregão ns o7l2ot6, realizado pela Prefeitura Municipal de Tabapuã-Sp.

Local e data.

Assinatura.

Av. Rodolfo Baldi no 817 - centro- cEP 15880-000 - TABApuÂ-sp Fone/Fax:( t7) 3s6z-gaz2
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À
PREFEITURA MUNlclpAL oE reenpuÃ
At. - Pregoeiro e Equipe de Apoio

EDTTAL DE PREGÃO PRESENCTAL N" 0/2016

PROCESSO N" 030/2016

ANEXO V

DEctARAçÃo DE slruAçÃo REGUIAR pERANTE o MtNtsrÉRto DoTRABATHo

Eu -(nome completo), po.trdor do CPF. pe ----------- e do RG ne *---, representante
legal da empresa (denominação da pessoa jurídica), inscrita no cNpJ. sob o ne

sediada à -----------------,interessada em participar do Pregão Presencial ne A7/ZAt6, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP, DECLARO, sob as penas da lei, que, nos termos do g 6e do artigo 27
da Lei ne 6.544 de 22 de novembro de 1989, a referida empresa por mim representado encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXlll
do artÍgo 7s da Constituição Federal.

Local e data.

Assinatura.

P ref e itu ra nuni $natle'12$;rã'S P
e rn .n " .Y .Wí f ) -
,o ,n .n"  
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CTAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1'- O presente contrato tem por objeto: contratação de empresa para aquisição
parcelada de cestas básicas, para atendimento às ações do Programa de proteção Social Básica
Municipal, regulamentado pela Leí ne 2.257 de 23 de junho de 2010, conforme especifícações
constantes do Anexo I do processo supra e integrante deste contrato.

cúusutA sEGUNDA- Do pRAzo E r.ocAt DE ENTREGA Dos pRoDUTos

2.1-. - A entrega será parcelada, no Orgão Gestor situado na Avenida Octaviano Costa, ne
11L, Jardim Maria Eugênia, a partir do recebimento pela empresa, da Autorização de Entrega por parte
do setor competente até que se atinja a quantidade total contratada.

2.L-1'-- Não será permitida na entrega, a substituição dos produtos ofertados, quer em
função de outra especificação, outras marcas, etc.

CTAUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3-1".- - O prazo de Contratação será de 07 (sete) meses contados a partir da data de
assinatura do contrato ocorrendo seu término em --/--fàOxx, que por interesse e crÍtério da
Contratante, poderá ser prorrogado, mediante manifestação por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedência e consentimento de ambas as partes, devendo ser mantidas as mesmas condíções
pactuadas.

H,slsds-d*""$â-E."Bs_{l[s
ç$rËJ 45.1*$"*ï $lS$S1 -S$

CONTRATO PC.-12016, qUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIo DE TABAPUÃ E A EMPREsA
, TENDO POR OBJETO AAQUISIçÃO DE CESTAS BÁSICAS.

Pelo presente ínstrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICíP;O
DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o Ne 45.128.8L61000L-33, com
sede à Av. Rodolfo Baldi ne 817, Cep 1,5.880-000, na cidade de Tabapuã, neste ato representada pelo(a)
P r e f e i t o ( a } M u n i c i p a | , o ( a } S r ( a ) ' p o r t a d o r ( a ) d o C P F . 1 9 . - - - - - - - . - - . * e d o R G n 9
doravante simplesmente designada CONTRAïANTE e, de outro lado, a Empresa

================, COm Sgde na RUa ==============, h9 === - ======, MUnÍCípiO
dg ==================, Estado de são paulo, cEp: , inscrita no cNpJlMF sob o p9
================== e lnscrição Estadual 119 ===============, neste ato representada por.
=====================, ==========, ======, ===========, pOftadOf dO CPF/MF ;.19

Á ^ D -  - ô - - - - - - --i====-==-==== e uO R.G. 19 ================, dOfaVante deSignada SimpleSmente CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de Processo ns 030/2016, na modalidade pregão
Presencial ne 072016, e em conformidade com as disposições contidas na Lei ne 8.666/93 atualizada
pela Lei ne 9.648/98, e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

Proc. no

Folha nc

Av. Rodolfo Baldi n" 817 - cenro- cEP 15880-000 - TABAPUÃ-Sp Fone/Fax:( t7) 3562-9022
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cLÁusuLA QUARïA - DO PREçO E VALOR DO CONTRATO

4't-- O preço global pactuado para a aquisição dos produtos, por parte da
CONïRATADA, a ser pago pela CONTRAïANTE é de RS ------ (-_-_:__- ________).

4.2.- As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão a seguínte classificação
orçamentár ia:  02 -  PODER EXECUTIVO - 02.13.01 - Fundo Munícipal de Assistência Social ;  Funcional
Programática: 08.244.0016.2053 - Apoio Emergencial às Pessoas - Categoria Econômica: 3.3.90.32 -
Material de Distribuição GratuÍta - Ficha ne.404.

4'3.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 0L - Tesouro
Municipal.

tr üs#
&,mw,ü'&,
-f&ffiffitrëfftr
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CLAUSULA qUINTA - DO PAGAMENTO

5.L.- O pagamento será efetuado no prazo máximo de até L5 (quinze) dias subseqüente à
entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devÍdamente atestada pelo setor
competente.

5'2. o valor a ser pago corresponderá às quantificações entregues em cada momento,
sendo tal situação comprovada pelo responsável do setor.

crAUsuLA SEXTA - DAS ALTERAçÕES CONTRATUATS

6.1.- A CONTRATADA fica obrÍgada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões dos bens contratados, até o limite de 25% {vínte e cinco por cento} do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o dÍsposto no $ Lo, art. 65, da Lei no 8.666/93, atualizada pela
Lei no 9.648/98.

cúusulA sÉnnnn - DAs oBRtGAçÕEs DA coNTRATANTE

7.L'- A Contratante se obriga a proporclonar à CONTRATADA todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante
estabelece a Lei No 8.666193 e suas alterações oosterÍores.

7.2.- Fiscarizar e acompanhar a entrega do objeto contratual.

7'3.- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacíonada com a entrega
do objeto lícítado, diíigenciando nos casos que exigem provídêncías corretivas,

7'4.- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pelo setor com petente.

Profoitura |fiuntgipal de ];abçrrà.S p
p,n.n, &/ &/L _

Av. Rodolfo Baldi no 817 - centro- cEP 15880-000 - TABApuÃ-sp Fone/Fax:( 17) 3562-9022
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cúusum otrAVA- DAs pENALIDADEs

8.1.- Pelo atraso injustificado na entrega dos bens, sujeita-se a CONTRATADA às
penalidades previstas no caput do artigo 86 da Lei ne. 8.666/93, na seguinte conformidade:

8.1'1.- atraso injustificado de até 02 {doís) dias multa deS% sobre o valor da
não cumprida por dia de atraso;

obrigação

8-1-.2'- atraso superior a até 03 {três} dias multa de 7O% (dez por cento}, sobre a obrigação
não cumprida, por dia de atraso;

8'2.- Pela inexecução total ou parcíal do Contrato a Administração poderá, garantida a
prévía defesa, aplicar a CONTRATADA, as sanções previstas nos incisos l, l l l e lV do artigo 87 da Lei
8.666/93, e, multa de L0% sobre o valor total do contrato.

cúusulA NoNA - DA RESCTSÃO COrurRnrURl Folha no

9.1-.- A rescisão contratual poderá ser:
9.1.1.- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos prevístos nos

incisos I a XII e XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93;

9.1.2.- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração.

9.2.- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração,
com as conseqüências previstas no item 9.2.

9.3.- Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no artigo 7g da Lei
8.666/93.

9.3.1.- Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei Federal ns.
8'666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;

9.3.2.- A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as
conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a lV, ambos da Lei Federal ns. 8.666/93.

cúUSULA DÉcIMA- Do FoRo

1o'1"- Foro da Vara Dístrital de Tabapuã, Comarca de Catanduva, para qualquer
procedimento relacionado com o cumprimento do presente contrato.

Prefeitura Ílunicipal t'ê ï
,rn.n' /rP/ t

Av' Rodolfo Baldi no 817 - cenro- cEP 15880-000 - TABApuÃ-sp Fone/Fax:( t7) 3562-9022
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CLAUSULA DÉC|MA pRtMEtRA- DAS DtSpOStçÕES FtNAtS

l-L.1.- Fazem parte integrante do presente Contrato o Processo ne 030/2016 - pregão
Presencial ne 07/2016 e as normas contidas na Leí ne. 8.666/93.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 {três} vias
de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, Ínfra-assinadas.

Prefeitura MunicÍpal de Tabapuã, -- de ---- de 201,6.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONTRATANTE

,  )  _ _ p r e f e i t o { a ) M u n i c i p a l

=============

-- -_ 
*:ï1,3ï,"prietário

Fret'eitura Muni4paly'e Tah
or*.n,. ,ZQtHoh

Folha no--- ? g

Testemunhas:

1a
NOME:
CPF:

24
NOME:
CPF.

EXTRATO DE CONTRATO

contrato vp --l2oL6; Respaldo legal: Processo de Licitação ne 030/2016 - Modalidade pregão
Presencial ns o7/2aL6 Contratante: Prefeitura Municipalde Tabapuã-sp; cNpJ. ns 45.12g.g1610001-33;
Contratada: -; CNpJ. ns -.--.--/------- e lnscrição Estadual ne -__.__-.___.__j
objeto: Aquisição parcelada de cestas básicas, para atendimento às ações do programa de proteção
Social Básica Municipal, regulamentado pela Lei ns 2.257 de 23 de junho de 2010; Vigência: Data de
sua assinatura até xxfxxfãAxx; Valor Total RS --*--; Classificação orçamentária: 02 - PODER
EXECUTIVo - 02-13.01- Fundo Municipal de Assistência Social; Funcional programática:
08'244.00L6.2053 - Apoio Emergencial às Pessoas - Categoria Econômica: 3.3.90.32 - Material de
Distribuição Gratuita - Ficha ns. 404; Fontes de Recursos: 01 - Tesouro Municipal; Data da assinatura: --
/*/2OL6; --- - Prefeito(a) Municipal de Tabapuã -pUBLteUE-SE.

Av. Rodolfo Baldi no 817 * Centro- CEP 15880-000 - TABAPUÀ-Sp Fone/Fax:( 17) 3562-9122
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CONTRATANTE:

CONTRATADA:

C0NTRATO N" IDE ORIGEMJ:

Objeto:

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramÍtação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
ptazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, Ínterpor recursos e o mais
que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravantg de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publÍcados no Diário OficÍal do 

-Estado, 
Caderno

do Poder Legislativo, pârte do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, de conformidade com o
artigo 90 da LeÍ Complementar Estadual no 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de
mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DAT

CONTRATANTE
Nome e cargo:
E-mail institucional:
E-mail pessoaÌ:
Assinatura:

CONTRATADA
Nome e cârgo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:

E Ü
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