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 E D I T A L
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020 

Processo de Compras nº 322/2020 
 

REGISTRO DE PREÇOS  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, através do Setor de Licitação Pública - Seção de Instrução 
Processual - da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, torna público que, na data, 
horário e local, abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO para 
Registro de Preços, de nº 056/2020, e modo de disputa aberto, no qual os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento de MENOR VALOR TOTAL POR 
LOTE, em conformidade com as normas deste Edital e respectivos Anexos, observadas as disposições 
pertinentes do Decreto Municipal nº 3.694, de 06/11/2019. 
 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Regime de Execução: Indireta 
Critério de Julgamento: MENOR VALOR TOTAL POR LOTE 
Repartição Interessado: Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Cultura. 
Prazo de Validade da Ata: até 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura. 
 
Dotações Orçamentárias:  
02.02.01.04.122.0003.2.005.000.3.3.90.30;  
02.02.05.13.392.0022.2.021.000.3.3.90.30;  
02.20.01.22.661.0031.2.029.000.3.3.90.30;  
02.17.04.12.306.0018.2.019.000.3.3.90.30;  
02.16.01.08.244.0027.2.044.000.3.3.90.30;  
02.02.05.27.812.0032.2.030.000.3.3.90.30; 
02.03.01.04.123.0007.2.009.000.3.3.90.30;  
· Vínculo: Geral 
· Classificação Funcional: material de consumo 
· Fonte de Recursos: Tesouro, Transferências e Convênios Federais. 
 
Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios estocáveis minimamente 
processados e ingredientes culinários, para atender as Secretarias e departamentos Municipais. 
 
DATAS E HORÁRIOS PARA OS PROCEDIMENTOS:  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 horas  do dia  24/06/2020. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:       Dia 24/06/2020, às 08:00 horas.  

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 24/06/2020, a partir das 09:00 horas.  

 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:  
 
Retirada do Edital: www.guariba.sp.gov.br > Portal da Transparência > Licitação > Pregão 
Local da Disputa:   www.licitacoes-e.com.br 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal nº 10.520, de 17/07/02, com a aplicação subsidiária da Lei federal nº 

http://www.guariba.sp.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.666, de 21/06/93, com suas modificações posteriores;  Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, com as alterações dadas pela Lei Complementar federal nº 147, de 7 de agosto de 2014; Decreto 
federal nº 5.450, de 31/05/2005,  Decreto federal nº 5.504, de 05/08/2005; e, Decreto municipal nº 3.575, de 
19/03/2019.  
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor municipal de Guariba, designado como pregoeiro eletrônico, 
por meio do Decreto municipal nº 7.009, de 10/12/2019, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. O presente pregão tem por objeto o registro de preços para fornecimento parcelado de gêneros 
alimentícios estocáveis minimamente processados e ingredientes culinários, para atender as Secretarias e 
departamentos Municipais. 
 
2.2 Os itens serão fornecidos na medida em que o órgão gestor apresentar requisição, mediante ordem de 
entrega dos quantitativos solicitados, dentro do prazo de cinco dias úteis, na medida em que consultar o 
interesse público da Administração municipal a execução dos serviços de reposição ou de instalação das 
peças nas praças, parques e jardins, de conformidade com os projetos urbanísticos de melhoria e 
modernização das áreas verdes de lazer da população.  
 
2.3. O objeto será recebido: 
 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações da ordem de 
fornecimento dos equipamentos.   
 
b) definitivamente, após a verificação mediante exame quantitativo e qualitativo, pelo agente responsável pelo 
recebimento dos produtos, para efeito de conferência, aprovação e pagamento, na forma prevista neste edital.  
 
2.4. O objeto deverá ser entregue durante a vigência da validade da Ata de Registro de Preços, no Órgão 
Gestor do objeto desta licitação, dentro do prazo e condições estabelecidos no item 2.2 deste Edital. 
 
2.5. DAS AMOSTRAS 
 
2.5.1 Ao término da etapa de lances e negociações, o Pregoeiro solicitará ao licitante detentor da melhor 
oferta a entrega das amostras e dos documentos técnicos. 
 
2.5.2 A licitante classificada para análise técnica será convocada mediante declaração em ata da sessão ou 
outro documento formal. 
 
2.5.3 A sessão será suspensa para entrega e análise das amostras e dos documentos técnicos. 
 
2.5.4 Será concedido o prazo de até 2 (dois) dias úteis para entrega das amostras e dos documentos 
técnicos, contados a partir da convocação formal para a apresentação registrada na ata de abertura da sessão 
ou outro instrumento convocatório avulso. 
 
2.5.5 As amostras e documentos técnicos devem ser entregues no Setor Municipal de Alimentação Escolar, 
sito à Avenida Joaquim Mateus Correa, nº1087, Centro, Guariba, SP, CEP: 14840-000. 
 
2.5.6 É de inteira responsabilidade de a licitante arcar com os custos e cumprir com os prazos relacionados à 
entrega das amostras e documentos técnicos. 
 
2.6. DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES DE ENTREGA DAS AMOSTRAS: 
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2.6.1 Deverá (ão) ser entregue(s) DUAS UNIDADES DE AMOSTRA, EM EMBALAGEM ORIGINAL, da 
mesma marca presente na proposta, diretamente no Setor Municipal de Alimentação Escolar, sito à Avenida 
Joaquim Mateus Correa, nº1087, Centro, Guariba, SP, CEP: 14840-000. 
 
2.6.2 Juntamente com as amostras deverá ser apresentada uma relação com a descrição dos produtos 
entregues, em duas vias, datada e assinada pelo representante da licitante, sendo uma delas anexada às 
amostras para análise e a outra devolvida ao representante devidamente assinada por um membro da Equipe 
Técnica. 
 
2.6.3 A embalagem da amostra deverá estar identificada com: o número da licitação; a razão social da 
licitante; a marca, claramente indicada, de acordo com a proposta apresentada. 
 
2.6.4 As amostras deverão estar devidamente embaladas com sua rotulagem de acordo com a legislação 

Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, SISP e CEVS; número do lote de fabricação. Os produtos 
devem se apresentar em embalagens íntegras (lacradas), livres de rachaduras ou furos. 

 
 
Não serão avaliadas as amostras:  

2.6.4.1 Sem relação com a descrição dos produtos entregues, em papel timbrado da empresa, assinado e com 
data de entrega. 
 
2.6.4.2 Não identificadas ou fora de sua embalagem (quando houver);  
 
2.6.4.3 Em estado de descongelamento;  
 
2.6.4.4 Em embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à contaminação 
e/ou deterioração. 
 
2.6.5 As amostras não poderão apresentar prazo de validade para uso inferior a 90% do período total fixado 
de sua validade. 
 
2.6.6 A Prefeitura Municipal de Guariba não se responsabilizará pelo atraso, extravio ou pela avaria 
das amostras enviadas. 
 
2.6.7 As amostras apresentadas não constituem parte dos quantitativos totais solicitados para 
entrega. 
 
2.7. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS: 
 
2.7.1. A análise das amostras será realizada por Equipe designada pela Prefeitura de Guariba. A Equipe 
realizará:  
 
2.7.1.1. a conferência entre a descrição do item no edital do certame e a amostra entregue para avaliação;  
 
2.7.1.2. Os produtos, conforme o caso será submetido às análises técnicas abaixo e ficam os 

licitantes cientificados de que os produtos considerados insatisfatórios em qualquer das 

análises serão automaticamente desclassificados: 

A) Analise Visual: 

 Critérios de analise visual: Os gêneros alimentícios, de acordo com o descritivo 

deverão conter claramente as informações necessárias para sua real análise. 

 Embalagem: Tipo; Peso 

 Rotulagem e informação nutricional 

 Data de fabricação e/ou Validade do produto 
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B) Analise Sensorial: 

 Critérios de Analise Sensorial: Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser 

avaliados conforme abaixo: Exemplo: Aspecto: ( ) Bom ( ) Desclassificado  

 Aspecto 

 Textura 

 Cor  

 Odor 

 Sabor (quando for o caso) 

 Cocção e Rendimento (quando for o caso) 

 Consistência (quando for o caso)  

 
3. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: 
 
3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos e até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico, através do e-mail: 
pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br ou pessoalmente na Sede Administrativa da Prefeitura, Avenida 
Evaristo Vaz, nº 1.190, Centro – Guariba – SP. 
 
3.1.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 
 
3.2. As consultas e impugnações serão respondidas via e-mail do fornecedor e disponibilizadas através do site 
www.licitacoes-e.com.br. 
  
3.3. Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o edital, a alteração será divulgada 
pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatório. 
 
3.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
4. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 
4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. Na presente licitação, como se trata de fornecimento de bens divisíveis e como não há prejuízo para o 
conjunto ou complexo, por força do disposto no Decreto municipal nº 3.495, de 05/09/2018, que regulamenta o 
art. 34, da Lei complementar municipal nº 2.488, de 17/03/2011, observado o disposto nos artigos 8º e 9º, do 
Decreto federal nº 8.538, de 06/10/2015, fica reservada cota de até 25% do objeto, para a contratação de 
microempresa e empresa de pequeno porte, de conformidade com o disposto no ANEXO I.  
 
5.1.2. O disposto no subitem anterior não impede que a contratação da microempresa e empresa de pequeno 
porte na totalidade do objeto; e na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 
 
5.1.3. Se a mesma microempresa e empresa de pequeno porte vencer a cota reservada e a cota principal, a 
contratação das cotas devera ocorrer pelo menor preço. 
 
5.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
5.2.1. Suspensas ou impedidas de licitar e contratar com o Município de Guariba e as declaradas inidôneas 
para licitar e contratar com quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Federal, 

mailto:pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Estadual ou Municipal. 
 
5.2.2. Reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 
 
5.2.3. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
5.2.4. Em processo de Falência, concurso de credores ou em dissolução ou liquidação. 
 
6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 
 
6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão ser credenciados 
previamente perante o provedor do sistema – o Banco do Brasil S/A - para a geração de chave e senha de 
acesso. A senha não é a da empresa licitante, ela é de responsabilidade da pessoa física que representa a 
empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo ser mantida sob sigilo absoluto. 
 
6.2. As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no “licitações-e”. 
 
6.2.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
6.3. Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do Banco do Brasil S.A, 
sediadas no País, para que façam sua adesão ao licitações-e. 
 
6.3.1. Para o licitante correntista do Banco, é necessário: 
 
6.3.1.1. Firmar Termo de Adesão ao Regulamento; 
 
6.3.1.2. Nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para 
realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante): 
 

  O(s) representante(s) também será(ao) registrado(s) no sistema; 
 

 Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, CPF e 
comprovante de residência. 
 
6.3.2. Para o licitante não correntista do Banco, é necessário: 
 
6.3.2.1. Fornecer cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios; 
 
6.3.2.2. Firmar Termo de Adesão ao Regulamento; 
 
6.3.2.3. Nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para 
realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante): 

 O representante também será(ao) registrado(s) no sistema; 
 

 Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, CPF e 
comprovante de residência. 
 
6.4. O aplicativo “licitações-e” pode ser acessado através dos endereços eletrônicos www.bb.com.br, opção 
Governo, diretamente em www.governo-e.com.br ou www.licitacoes-e.com.br. 
 
6.5. O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser obtidos na 
página do sistema Licitações, na internet, opção “Solicitação de credenciamento no Licitações”, ou fornecidos 
pelas agências do Banco. 
 
6.5.1. Para possibilitar maior segurança aos participantes, o credenciamento não é feito pela internet. Ao 
preencher o formulário, o interessado estará fazendo apenas um pré-cadastramento, que será enviado à 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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agência por ele escolhida para posterior efetivação. 
 
6.6. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação 
perante o Cadastro de Fornecedores do Município de Guariba – SP. 
 
6.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, 
para imediato bloqueio de acesso. 
 
6.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
6.9. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
7. ACESSO AO SISTEMA 
 
7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
 
7.1.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 
opção “Acesso Identificado”. 
 
7.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital.  
 
7.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
7.5. No caso de dúvida quanto à utilização da ferramenta Portal de Compras do Banco do Brasil, utilizar o 
suporte técnico através do telefone 4004-0001. 
 
8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 
8.1. O licitante deverá observar a(s) data(s) e os horário(s) limite(s) previsto para o recebimento das 
propostas, atentando também para a data e horário da abertura das propostas, bem como do início da 
disputa constantes do preâmbulo deste Edital. 
 
9. DA PROPOSTA 
 
9.1. Em sua proposta eletrônica o licitante deverá informar: 
 
9.1.1. O PREÇO TOTAL DOS LOTES para os quais pretende concorrer, de acordo com o Anexo I – 
Especificação dos Lotes, o valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e 
quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o serviço 
e, quando for o caso, sobre o fornecimento do(s) produto(s) ofertado(s), abrangendo, assim, todos os custos 
necessários à execução do escopo desta licitação em perfeitas condições e de acordo com as disposições 
deste Edital e seus Anexos. 
 
9.1.2. Apenas 01 (uma) marca e/ou fabricante do produto cotado, que deverá ser informado no campo 
“informações adicionais”, quando da formulação da proposta eletrônica, no aplicativo “licitações-e”. 
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9.2. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: 
 
9.2.1. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da proposta, na falta de indicação expressa, o prazo acima referido será o considerado. Solicita-se aos 
licitantes que já informem, na proposta de preços, seus dados bancários (nome do banco, n.º da agência e n.º 
da conta bancária), com vistas a agilizar o procedimento de empenho, subsequente à licitação. 
 
9.2.2. O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias, contado da data do aceite da Nota Fiscal; 
 
9.2.3. Que a entrega dos produtos deverá ser, parceladamente, em até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da data de Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogado desde que plenamente 
justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos. 
 
9.2.4. Responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos produtos, bem como pelo descarregamento 
nos locais de entregas indicados pelo órgão Requisitante; 
 
9.2.5. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não se sujeitarem a 
danificações no acondicionamento e no transporte. 
9.2.6. O órgão requisitante reserva-se o direito de realizar diligências, após a disputa de preços, para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários para o julgamento, inclusive poderá solicitar amostra. Caso haja 
solicitação de amostra, esta não constituirá parte do quantitativo a ser adquirido, bem como não haverá 
devolução, vez que serão submetidas a análise de compatibilidade com as especificações técnicas solicitadas. 
 
9.2.7. Que por ocasião da entrega dos produtos, deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica com as seguintes 
discriminações: 
 
9.2.7.1. Quantidade, nome comercial, preço unitário, preço total e nº do Código do lote na Prefeitura de 
Guariba (igual ao da Nota de Empenho); 
 
9.2.8. Conhece e cumprirá os termos do Edital em todos os seus detalhamentos. 
 
IMPORTANTE: As marcas dos produtos a serem fornecidos nas propostas de preços devem pertencer 
às primeiras linhas de padrão de qualidade do mercado competente, sob pena de desclassificação.  
 
10. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
 
10.1. A partir do horário previsto no preâmbulo do edital e no sistema eletrônico, terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas para os Lotes correspondentes, 
disputados sucessivamente. 
 
10.2. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor valor 
apresentada por Lote. 
 
10.3. Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances, podendo 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
10.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado, não inferior a R$ 10,00 (dez 
reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta. 

 
10.5. A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário 
de registro e valor. 
 
10.6. Os lances ofertados serão no MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE, com no máximo duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
10.7. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior 
ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 
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10.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema eletrônico. 
 
10.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
 
10.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances.  
 
10.10.1. Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a 
aceitabilidade do(s) preço(s) ofertado(s). 
 
10.11. Encerrada a fase de recebimento de lances, compete ao pregoeiro avaliar a aceitabilidade dos preços 
apresentados, verificando a perfeita consonância com as especificações e condições do edital, podendo 
encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor aceitável, 
para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
10.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
10.13. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta por lote 
deverá enviar, ao final da realização da sessão, sua proposta escrita, com o valor atualizado. 
 
10.13.1. Preço unitário e total, fixos e irreajustáveis, para um ou mais lotes nele indicados, expresso em 
números, na moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as 
demais. 
 
10.14. Se as propostas ou os lances de menores valores não forem aceitáveis, ou se os licitantes 
desatenderem às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as propostas ou os lances subsequentes, 
verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
10.15. A classificação das propostas e/ou lances apresentados e demais informações relativas à sessão 
pública do pregão, constarão da Ata. O Julgamento de Proposta e Habilitação será publicado no Diário Oficial 
do Município, facultada sua disponibilidade na internet através do endereço eletrônico www.guariba.sp.gov.br. 
 
10.16. O pregoeiro poderá retificar os erros materiais das propostas que os participantes apresentarem, 
prevalecendo, em qualquer hipótese, valor mais vantajoso para o Município de Guariba. 
 
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE, observadas as 
condições definidas neste Edital.  
 
11.2. Serão desclassificados as propostas e os lances: 
 
11.2.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 
 
11.2.2. Omissos ou vagos bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
 
11.2.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste 
edital; 
 
11.2.4. Que apresentarem mais de uma marca para o Lote ofertado; 
 

http://www.guariba.sp.gov.br/
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11.2.5. Que não apresentarem marca; 
 
11.3. Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas finais. 
 
11.3.1. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
 
12. HABILITAÇÃO 
 
12.1.  A documentação prevista de acordo com o tópico HABILITAÇÃO (12) deverá ser anexada 
ordenadamente por cada licitante, numerados e rubricados pelo responsável por sua elaboração, inclusive, 
relacionados em um índice discriminando cada um deles, no campo específico para documentos de 
habilitação, existente na plataforma do Banco do Brasil. 
 
12.1.1. O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação e não os 
cumprir será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no subitem 20.1. do edital. 
12.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante: 
 
12.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação no prazo estabelecido no subitem 
10.13.; 
 
12.2.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
 
12.2.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão; 
 
12.2.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 
 
12.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Cartório ou órgão competente ou, por publicação em órgão de imprensa oficial, ou 
ainda, extraídos via internet, sujeitos à consulta. 
 
12.3.1. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Nas 
certidões solicitadas será considerado o prazo de validade constante no documento ou o previsto em lei, e 
na sua ausência, quando emitidas no máximo até 90 (noventa) dias anteriores a data limite para o 
recebimento das propostas. 
 
12.3.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos 
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
12.3.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 
sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 
12.4. A apresentação da cópia reprográfica autenticada do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo 
Setor de Licitação Pública da Prefeitura do Município de Guariba, ou de qualquer outro Órgão Público, 
inclusive o SICAF, demonstrando o Registro Cadastral da empresa e dentro do seu prazo de validade, supre 
as exigências referentes à apresentação dos documentos necessários à comprovação da habilitação. 
 
12.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o 
objeto licitado, consistirá em: 
 
12.5.1. Para empresa Individual: Registro comercial; 
 
12.5.2. Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados; 
 
12.5.3. Para sociedade civil (sociedade simples e sociedade cooperativa): Inscrição do ato constitutivo e 
alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
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12.5.4. Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização e ato 
constitutivo registrado no órgão competente. 
 
12.5.5. Quando a atividade assim o exigir: registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente. 
 
12.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
 
12.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo ao domicilio (filial) ou sede (matriz) do licitante. 
 
12.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio (filial) ou 
sede (matriz) do licitante. 
 
12.6.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, contemplando comprovação de regularidade perante a Seguridade Social. 
 
12.6.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, referente ao ramo de atividade 
do objeto licitado, relativa ao domicilio (filial) ou sede (matriz) do licitante, que deverá ser comprovada através 
da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado. 
 
12.6.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 
12.6.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, que deverá ser comprovada através da 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal Nº 12.440 de 07 de 
julho de 2011. 
 
12.6.7. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa. 
 
12.6.8. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em 
conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição. 

12.6.8.1. Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no item anterior, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogável por igual período a critério da administração pública, para pagamento ou parcelamento do débito e 
para emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com efeito de certidão negativa. 
 
12.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão apresentar: 

 
12.7.1. Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo 
distribuidor(es) do domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, com data não superior a 90 (noventa) dias da 
data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento. 
 
12.7.2. No caso de empresa em recuperação judicial será aceita certidão positiva, desde que acompanhada do 
Plano de Recuperação, devidamente homologado pelo juízo, em vigência, e que demonstre a capacidade de 
atedimento das exigências para a comprovação econômico-financeira previstas no edital. 
 
12.7.2.1. No caso de sociedade civil, a proponente deverá apresentar certidão dos processos cíveis em 
andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da 
data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 
 
12.8. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
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12.8.1. Declarações que atendam os seguintes pontos, conforme modelo constante neste Edital (ANEXO III):  
 
a) Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;  
 
b) até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
 
c) atende plenamente os requisitos de habilitação constantes neste Edital;  
 
d) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação;  
 
e) que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos aos originais. 
 
f) Declaração firmada sob as penas da lei, de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ou seja, que tenha 
vínculo empregatício com órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, para atendimento da 
vedação prevista no art. 9º, inciso III, da Lei federal nº 8.666/93. 
 
12.8.2. ALVARÁ DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 
 
12.9. DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 

12.9.1. Entendem-se como DOCUMENTOS TÉCNICOS, catálogos descritivos, fichas técnicas, folders e 

declarações do próprio fabricante, bem como documentos impressos de portal virtual da internet, 

desde que forneçam detalhamento das características solicitadas e que seja devidamente referenciada 

à fonte, para comprovação da veracidade da informação, não sendo aceitas informações que não 

explicitem sua fonte. 

 

12.9.2. O(s) licitante(s) deverá (ão) fornecer descrição detalhada por meio de documentação técnica que 

comprove as características dos produtos, de acordo com o solicitado na descrição do produto e 

características. 

 
12.9.3. Os documentos técnicos deverão ser apresentados em língua portuguesa ou acompanhados da 

respectiva tradução juramentada. (Decreto N° 13.609, de 21 de outubro de 1943). 

 

12.9.4. Caso os documentos técnicos fornecidos diretamente pelo fabricante não contemplem todas as 

especificações exigidas, o Pregoeiro poderá solicitar informações complementares à licitante, sendo 

estas registradas em ata, em conformidade com as exigências deste Edital. 

 

12.9.5. Caso a licitante convocada para apresentação dos documentos técnicos descumpra as exigências 

estabelecidas nestas cláusulas, a mesma será DESCLASSIFICADA do item/lote para o qual foi 

convocada. 

 

12.9.6. Na hipótese de desclassificação, o Pregoeiro poderá examinar a oferta seguinte na ordem de 

classificação, conforme o disposto no inc. XVI do art. 4º da Lei nº 10.520/02. 

 

12.10. AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 

12.10.1. A análise dos documentos técnicos será realizada por Equipe qualificada designada pela 

Prefeitura de Guariba. A Equipe realizará a verificação das informações constantes nos documentos 

técnicos em comparação com o descritivo apresentado no Anexo. 
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12.10.2. A Equipe Técnica aplicará os procedimentos de análise constantes no Anexo do edital. 

 
12.11. PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 

12.11.1. A Equipe Técnica verificará se há concordância entre a as informações constantes na Proposta 

e as características dos documentos técnicos apresentados. Caso haja divergência entre estas 

informações que configure vantagem para a licitante, a mesma terá sua proposta desclassificada. 

 

12.11.2. Na hipótese de desclassificação, o Pregoeiro poderá convocar as licitantes remanescentes, de 

acordo com a ordem de classificação obtida no Pregão. 

 
12.11.3. Se da avaliação resultar APROVADOS os documentos técnicos apresentados, o Pregoeiro 

prosseguirá com a avaliação de amostras. 

 

12.11.4. Se da avaliação resultar REPROVADOS os documentos técnicos apresentados, a licitante será 

desclassificada e o Pregoeiro poderá examinar a oferta seguinte na ordem de classificação. 

 
12.11.5. Serão declaradas PLENAMENTE APROVADAS apenas as licitantes que tiveram os 

documentos técnicos e as amostras aprovados pela análise técnica. 

 

12.11.6. Após o encerramento da avaliação técnica de todos os itens licitados, o Pregoeiro prosseguirá 

com os atos necessários para a adjudicação dos itens do objeto da licitação. 

 

12.12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES: 

 

12.12.1. Após análise dos documentos técnicos, a equipe técnica designada emitirá o Relatório de 

Avaliação Técnica e a Comissão de Licitações comunicará aos participantes os resultados da análise. 

 

12.12.2. Concluída a análise técnica de todos os itens/lotes do certame, a Comissão de Licitações 

comunicará aos participantes da sessão para o prosseguimento dos trabalhos por meio de instrumento 

convocatório. 

 
12.12.3. Havendo intenção por parte das licitantes de interpor recursos, é necessária manifestação 

imediata e presencial no ato da reabertura da sessão. 

 

12.13. Todas as comunicações necessárias referentes ao andamento das análises técnicas serão 

enviadas aos participantes pelo endereço eletrônico informado na Declaração de Prestação de 

Informações Obrigatórias para Notificações, Contratos e Atos Jurídicos Análogos, sendo de 

responsabilidade da licitante a precisão das informações contidas no documento. 

 

12.14. Caso haja contratação, a licitante vencedora ficará restrita a fornecer os produtos consoantes à 

marca inserida na proposta financeira e com características equivalentes aos documentos 

técnicos entregues e aprovados pela Equipe de Avaliação. 

 

12.15. Poderá ser penalizada a licitante que agir de forma omissa quanto à entrega dos documentos 

técnicos ou que deliberadamente contrariar as condições estabelecidas. 

 
13. DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO,E HOMOLOGAÇÃO  E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, no prazo de 24 horas, registrando a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no 
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endereço www.licitacoes-e.com.br no link: suas propostas > disputa encerrada > seleciona a licitação > 
consultar lotes > botão acolhimento de recurso > botão intenção de recurso. 
 
13.2. As empresas que manifestarem a intenção de recurso através do site www.licitacoes-e.com.br, conforme 
subitem 13.1., deverão apresentar memoriais, dirigidos ao Secretário de Administração, Finanças e Orçamento, 
através do e-mail: pregaoeletronico@guariba.sp.gov.br ou na sede executiva da Prefeitura, no prazo de até 03 
(três) dias, contado à partir do 1º dia útil subsequente ao da manifestação da empresa, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos.  
 
13.3. Os memoriais referentes aos Recursos Administrativos serão disponibilizados no sistema, endereço 
www.licitacoes-e.com.br, Acesso Identificado > Suas Licitações > Com Recurso. O interessado localiza a 
licitação e clica em documentos. 
 
13.4. O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo, e não será aceito 
recurso sem a síntese de suas razões ou sobre assuntos meramente protelatórios. 
 
13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento e a  
falta de manifestação motivada do licitante importará a decadência do direito do recurso.  
13.6. A autoridade superior decidirá o(s) recurso(s) e adjudicará o objeto do Pregão Eletrônico ao primeiro 
classificado provisoriamente por lote e constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o 
procedimento licitatório.  
 
13.7. Imediatamente após a fase de homologação, a licitante classificada provisoriamente em 1º lugar deverá 
apresentar amostras para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais serão submetidas a 
análises necessárias, nos termos do art. 41 da Resolução nº 6, de 08/05/2020, do FNDE – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação.  
 
13.8. Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não 
habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pelo licitante. 
 
13.9. A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto licitado.  

 
13.10. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Guariba, facultada a sua 
divulgação na internet. 
 
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-
se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, em conformidade com o previsto no artigo 64 da Lei 
8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.   
 
14.1.1. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração, sem, no entanto, que o período acumulado ultrapasse o limite 
máximo de doze meses previsto em lei. 
 
14.1.2. Somente representante legal de licitante poderá assinar a ata de registro de preços. Para elaboração do 
instrumento obrigacional será solicitado o envio de documento hábil que comprove poderes para a prática 
desse ato.  
 
14.2. Na assinatura da ata de registro de preços será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital sujeitando o licitante, na inobservância, às penalidades constantes neste edital.  
 
14.3. A recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, no prazo estabelecido em edital, ensejará a 
aplicação das penalidades constantes no edital.  
 
14.3.1. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.  
 
14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição dos itens, as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  
 
14.5. O prazo de validade da ata de registro de preço será de 06 (seis) meses a contar da publicação dos 
preços registrados na Imprensa Oficial.   
 
14.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisições pretendidas. Nesse caso, o 
beneficiário do registro de preços terá preferência de fornecimento, em igualdade de condições.   
 
14.7. As quantidades de bens são estimativas para eventual fornecimento, durante o prazo de vigência da Ata 
de Registro de Preços.  
 
14.8. As aquisições ocorrerão em conformidade com as necessidades e conveniências da Administração, 
facultada a aquisição parcial, total ou mesmo a não aquisição dos materiais licitados.  
 
14.9. A ata não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive os acréscimos e supressões 
tratados nos §§1º e 2°, do artigo 65 da Lei 8.666/93.  
 
14.10. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observando o 
disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, no tocante aos acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas 
compras da Administração. 
14.11. A Administração realizará periodicamente pesquisa de mercado para fins de comprovação da 
vantajosidade de preços registrados.  
 
14.12. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a Administração promover 
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput 
do art. 65 da Lei 8.666/93.  
 
14.13. A Administração convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado, quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente.  
 
14.13.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.   
 
14.13.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original.  
 
14.13.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
14.14. O registro do fornecedor será cancelado quando:  
 
14.14.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;  
 
14.14.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, 
sem justificativa aceitável;  
 
14.14.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou  
 
14.14.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n. 8.666/93 e no art. 7º da Lei 
10.520/02.  
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14.15. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas no item 14.14 e seus subitens, será formalizado por 
despacho do órgão gestor da ata, assegurado o contraditório e ampla defesa.  
 
14.16. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovador e justificados:  
 
14.16.1. Por razão de interesse público;  
 
14.16.2. A pedido do fornecedor; 
 
14.17. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a ata será considerada documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação.  
  
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  
 
15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização).   
 
15.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta aos cadastros 
competentes para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.  
 
15.3. A adjudicatária terá o prazo de 3 dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 
Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
15.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 3 dias, a contar da data de seu recebimento.   
 
15.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
do fornecedor registrado e aceita pela Administração.  
 
15.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
realizará consulta aos cadastros competentes, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  
 
16. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA   
 
16.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado.  
 
16.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante melhor classificado.  
 
16.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 
estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase 
competitiva.  
 
16.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente 
será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas 
hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 3.694, de 6 de novembro de 2.019.  
  
17. DO PREÇO E DA GARANTIA 
 
17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.  
 
17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às 
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disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 3.694, de 6 de novembro de 2.019 
 
17.2.1. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados 
à Prefeitura Municipal de Guariba os direitos elencados no artigo 80 da lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
18.1. A Contratada fica obrigada a: 
 
18.1.1. Entregar o produto ao CONTRATANTE, rigorosamente de acordo com as discriminações constantes na 
proposta comercial, garantindo a substituição em 48 (quarenta e oito) horas, contadas da Notificação escrita do 
Setor Competente, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, caso estejam em desacordo com o solicitado. 
 
18.1.2. Os produtos somente serão considerados recebidos, após a conferência de praxe do Setor 
Competente, devendo ser entregues, parceladamente, no Setor Municipal de Merenda Escolar, localizado na 
Rua Joaquim Mateus Correa, S/N – ao lado do Fórum – Centro - telefone: (0xx16) 3251-8580, de segunda a 
sexta, no horário das 07:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas – CEP 14.840-000, salvo em casos 
especiais que será no local em que a Prefeitura oportunamente determinar. 
 
18.1.3. Não poderá substituir o produto (marca, qualidade, etc), sem a devida autorização do CONTRATANTE. 
Em caso de substituição, a empresa deverá, antes de efetuar a entrega, enviar o pedido ao Setor de Licitações 
com as devidas justificativas. 
 
18.1.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o produto em desacordo com o previsto neste 
instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente. 
 
19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
19.1. O(s) licitante(s) vencedor(es) apresentará(ao) ao Órgão Requisitante a Nota Fiscal Eletrônica referente 
ao fornecimento efetuado. 
 
19.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42 de 03 de julho de 2009, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica 
– NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os 
contribuintes (Exceto Microempreendedor Individual - MEI) que, independentemente da atividade econômica 
exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 
 
19.1.2. O Órgão Requisitante terá prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da Nota Fiscal para 
aprová-la ou rejeitá-la. 
 
19.1.3. A Nota Fiscal não aprovada pelo Órgão Requisitante será devolvida para as necessárias correções, 
com as informações que motivaram sua rejeição. 
 
19.1.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pelo Órgão Requisitante em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que seja suspenso o fornecimento. 
 
19.1.5. O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas, de acordo com as respectivas entregas, 
pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, através de depósito bancário, no prazo de 
30 (trinta) dias após a comprovação da entrega dos produtos, nas condições exigidas, bem como, após a 
apresentação dos respectivos documentos fiscais, devidamente aprovados pelo órgão Requisitante. O prazo 
aqui estabelecido será contado a partir da data em que for efetivamente integralizada a entrega dos mesmos. 
Para facilitar o recebimento, recomenda-se a menção do número da conta corrente e da agência em que a 
licitante seja correntista. 
 
19.1.6. O pagamento do preço pactuado dar-se-á exclusivamente mediante depósito Bancário na conta 
Corrente indicada pelo licitante vencedor, sendo vedado à emissão de título de crédito para fins de cobrança do 
Município do Preço Pactuado. 
 
19.1.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a 
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partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
19.1.8. No caso de atraso nos pagamentos sobre o valor devido à Contratada, incidirá correção monetária com 
base no indicador econômico IPC – FIPE, correspondente ao período decorrido entre a data do adimplemento 
das obrigações e a do efetivo pagamento. 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
20.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Guariba e, 
será descredenciado do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Município de Guariba, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
20.2. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar o pedido de compras e/ou 
instrumento equivalente, no prazo estipulado pela Administração, ou cuja justificativa não seja aceita pela 
Administração, sujeitará o licitante vencedor à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, sem 
prejuízo da aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
20.3. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, a Administração, garantindo a prévia 
defesa e sem prejuízo das penalidades previstas no Artigo 7º da Lei nº 10.520/02, poderá, ainda, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 
 
b) Em caso de inexecução total do objeto, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total registrado na Ata, 
sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação vigente; 
 
c) Em caso de inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento), que será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 
 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com o órgão ou entidade contratante, por até dois anos, com base 
no artigo 87, Inciso III, da Lei nº 8.666/93; 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Guariba, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, com base no artigo 87, Inciso IV, da Lei nº 
8.666/93. 
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
21.2. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do 
processo licitatório. 
 
21.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, o pregoeiro comunicará através do sistema “Licitações” do Banco do Brasil S/A, no campo 
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“mensagens” correspondente ao presente certame, a nova data da sessão de disputa. 
 
21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Ribeirão Preto. 
 
21.7. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal Nº 10.520 de 17/07/02, Lei Federal Nº 8.666 de 
21/06/93 e suas posteriores alterações, bem como, Decreto Federal Nº 5.450 de 31 de maio de 2.005 e 
Decreto municipal nº 3.575, de 19/03/2019 e Lei Complementar Nº 123 de 14/12/2006. 
 
21.8. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
21.9. Fica designado o foro da Comarca de Guariba para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste 
Edital. 
 
22. DOS ANEXOS 
 
22.1. Constituem parte integrante do presente edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Proposta Comercial; 
Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
Anexo III – Declarações para Habilitação; 
 

 
 
 

Guariba, 08 de Junho de 2020 
 
 

Maristela Garcia Zambon 
 

Supervisora do Setor de Licitação Pública
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ANEXO I 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

(Reservas de cotas para microempresas e empresas de pequenos porte - subitem 5.1 deste edital) 
 
Processo de Compras n° 322/2020 
Pregão Eletrônico n°056/2020 
Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios estocáveis minimamente 
processados e ingredientes culinários, para atender as Secretarias e departamentos Municipais. 
Nome da Proponente: 
CNPJ: 
Endereço 
Telefone/Fax 
E-mail: 
Banco: Conta Corrente:                      Ag. N° 
 

 
 
 

 
 

LOTE 
QUANT. COTA 

PRINCIPAL 75% 
UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL DO 
LOTE 

1 1628 PCT 
Fubá Mimoso, Pacote De 500 G 

   

2 488 UND 
Aveia Em Flocos Finos – caixa de 200 g - integral, em flocos 
finos, isento de sacarose, sujidades, parasitas e larvas. 

   

3 7613 FR 

Óleo de soja refinado – tipo 1 – FRASCOS PLASTICOS de 900 
ml – embalado em embalagem plástica resistente , tipo 
garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo 
legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do 
fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo liquido e registro 
no órgão competente 

   

4 8123 PCT 

Arroz selecionado – grupo beneficiado - subgrupo polido - tipo 
1 – classe longo fino – selecionados eletronicamente grão a 
grão, não precisa escolher nem lavar – embalado em pacote 
plástico atóxico e resistente de 05 kg – isento de sujidades, 
parasitas , larvas , mofo , odores estranhos e de substancias 
nocivas – prazo mínimo de validade 6 meses . 
O arroz após o processo de cocção deverá: ter aparência de 
cor branca, grãos bem separados, grãos sem centro duro, sem 
sabor ao habitual, 5 kg de arroz cru deve render no mínimo 20 
litros de arroz cozido. 

   

5 1174 PCT 
Colorau em Pó – pacotes 500 g 

   

6 1515 PCT 

Farinha de Mandioca – Tipo Biju – pacotes de 500g - livre de 
insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. 

   

7 1200 PCT 

Farinha de MILHO – pacotes de 500g - livre de insetos, 
microrganismos ou outras impurezas que venham a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. 

   

8 2484 KG 

Sal Refinado Iodado - pacotes de 01 kg, embalagens em 
plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta 
de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. 

   

9 1725 PCT 
Milho de Pipoca – pacotes de 500g 

   

10 1590 PCT 
Açafrão em Pó - Pacotes de 40g 
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LOTE 
QUANT. COTA 

PRINCIPAL 75% 
UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL DO 
LOTE 

11 750 PCT 
Cebolinha Desidratada – pacotes de 7g 

   

12 600 PCT 
Amendoim Torrado SEM PELE E SEM SAL - especial para uso 
culinário – pacotes de 500g 

   

13 1628 PCT 

Coco em Flocos Desidratado –pacotes de 100g - Polpa de coco 
parcialmente desengordurada, desidratada, sem adição de 
açúcar. 

   

14 1215 PCT 
Louro em folhas - pct 4g 

   

15 9878 PCT 

Macarrão Sêmola – DIVERSOS CORTES (Penne, Parafuso, 
Caracol, Espiral, Concha, etc) – pacotes de 500 g – Compostos 
por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e 
corantes naturais. 
O macarrão após cozido devera: ter aparência pouco 
esbranquiçada, sem sabor residual( com sabor cru estará 
desclassificado), os cortes de macarrão bem separados, a 
massa devera estar firme e de fácil mastigação 

   

16 630 PCT 
Canjica Cristal – pacotes de 500g 

   

17 53 PCT 
Cravo - Pacotes de 10 G 

   

18 2275 FR 

Azeite de Oliva Extra Virgem – frascos de 500 ml com bico 
dosador – azeite de oliva puro, refinado, sem adição de óleo 
de soja. 

   

19 1665 PCT 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico – tipo 01 
– pacotes em papel interfolha branco de 01 kg, obtida a partir 
de cereal limpo, com aspecto de pó fino branco, cheiro e sabor 
próprio, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas 
que venham a comprometer o armazenamento e a saúde 
humana. 

   

20 6023 PCT 

Feijão Carioca – pacotes de 01 kg – Grupo I (Feijão Comum) , 

Classes Cores (Grupo Comercial Carioca) Tipo 1 – 
procedência nacional e safra corrente; 

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

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

 O Feijão após cozido devera: ter aparência pouco 
esbranquiçada (muito esbranquiçada estará 
desclassificado), sem sabor estranho ao habitual 
(sabor amargo estará desclassificado), caldo espesso 
e ausência de grânulos; 

Serão desclassificados os produtos que possuírem: odor 
estranho de qualquer natureza, impróprio ao produto, que 
inviabilize a sua utilização para o uso proposto e percentual de 
defeitos acima dos limites máximos de tolerância 
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LOTE 
QUANT. COTA 

PRINCIPAL 75% 
UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL DO 
LOTE 

21 2723 PCT 

Feijão Preto - Tipo 01 - PACOTES DE 01 KG. –  procedência 
nacional e safra corrente  
Será permitido de zero à 0,50% de matérias estranhas e 
impurezas e de zero a 2,50% de total de defeitos leves, de 
acordo  com a instrução normativa nº12 de 28 de março de 
2008, do Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento 

   

22 7665 KG 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO – pacotes de 01 kg – 
sem adição de açúcar – com no mínimo de 26 g de Proteínas 
em porção de 100 g do produto. 
Aparência: pó fino. 
Cor: branco-amarelado. 
Cheiro e sabor próprios, sabor pouco acido e sem grumos; 
Diluição: 130g pó : 01 litro de água. 
Embalagem: - Pacotes em filme de poliéster aluminizado 
selado automaticamente, contendo peso líquido de 1000 
gramas. 

   

23 330 PCT 
Orégano desidratado - pacotes de 200g. 

   

24 308 PCT 

Amido de milho – caixa ou pacote com 500g – produto 
amiláceo extraído do milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, com umidade máxima de 14% por peso, isento de 
sujilidades, parasitas e larvas. 

   

25 248 PCT 
Canela em pó – pacotes de 40g 

   

26 1583 PCT 

Chocolate em pó 50% de Cacau – pcts 1,0kg – Ingredientes: 
Cacau em pó, açúcar e aromatizante sintético idêntico ao 
natural. Não contém Glúten. 

 Elaborado com cacau alcalino 
 Sabor suave e marcante 
 Cor intensa 
 Fácil dissolução/diluição 

   

27 1902 FR 
Vinagre de álcool - frascos plásticos transparentes de 750 ml 

   

28 75 PCT 

FARINHA DE ARROZ – pacotes 01 kg, obtida a partir de cereal 
limpo, com aspecto de pó fino branco, cheiro e sabor próprio, 
livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que 
venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. 

   

29 750 PCT 
Macarrão de Arroz – LIVRE DE GLUTÉN - cortes Pena, 

Parafuso, Padre Nosso e Espaguete - Embalagem de 500 g. 
   

30 525 PCT 
Páprica doce em pó – pacotes de 20g 

   

 
 
 

LOTE 
QUANT. COTA 

PRINCIPAL 25% 
UND 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL DO 
LOTE 

31 542 PCT 
Fubá Mimoso, Pacote De 500 G 

 
  

32 162 UND 
Aveia Em Flocos Finos – caixa de 200 g - integral, em flocos 
finos, isento de sacarose, sujidades, parasitas e larvas. 

 
  

33 2537 FR 

Óleo de soja refinado – tipo 1 – FRASCOS PLASTICOS de 900 
ml – embalado em embalagem plástica resistente , tipo 
garrafa, lacrada, transparente e incolor, rotulada segundo 
legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do 
fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo liquido e registro 
no órgão competente 
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34 2707 PCT 

Arroz selecionado – grupo beneficiado - subgrupo polido - tipo 
1 – classe longo fino – selecionados eletronicamente grão a 
grão, não precisa escolher nem lavar – embalado em pacote 
plástico atóxico e resistente de 05 kg – isento de sujidades, 
parasitas , larvas , mofo , odores estranhos e de substancias 
nocivas – prazo mínimo de validade 6 meses . 
O arroz após o processo de cocção deverá: ter aparência de cor 
branca, grãos bem separados, grãos sem centro duro, sem 
sabor ao habitual, 5 kg de arroz cru deve render no mínimo 20 
litros de arroz cozido. 

 

  

35 391 PCT 
Colorau em Pó – pacotes 500 g 

 
  

36 505 PCT 

Farinha de Mandioca – Tipo Biju – pacotes de 500g - livre de 
insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. 

 

  

37 400 PCT 

Farinha de MILHO – pacotes de 500g - livre de insetos, 
microrganismos ou outras impurezas que venham a 
comprometer o armazenamento e a saúde humana. 

 

  

38 827 KG 

Sal Refinado Iodado - pacotes de 01 kg, embalagens em 
plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta 
de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. 

 

  

39 575 PCT 
Milho de Pipoca – pacotes de 500g 

 
  

40 530 PCT 
Açafrão em Pó - Pacotes de 40g 

 
  

41 250 PCT 
Cebolinha Desidratada – pacotes de 7g 

 
  

42 200 PCT 
Amendoim Torrado SEM PELE E SEM SAL - especial para uso 
culinário – pacotes de 500g 

 
  

43 542 PCT 

Coco em Flocos Desidratado –pacotes de 100g - Polpa de coco 
parcialmente desengordurada, desidratada, sem adição de 
açúcar. 

 

  

44 405 PCT 
Louro em folhas - pct 4g 

 
  

45 3292 PCT 

Macarrão Sêmola – DIVERSOS CORTES (Penne, Parafuso, 
Caracol, Espiral, Concha, etc) – pacotes de 500 g – Compostos 
por sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e 
corantes naturais. 
O macarrão após cozido devera: ter aparência pouco 
esbranquiçada, sem sabor residual( com sabor cru estará 
desclassificado), os cortes de macarrão bem separados, a 
massa devera estar firme e de fácil mastigação 

 

  

46 210 PCT 
Canjica Cristal – pacotes de 500g 

 
  

47 17 PCT 
Cravo - Pacotes de 10 G 

 
  

48 758 FR 

Azeite de Oliva Extra Virgem – frascos de 500 ml com bico 
dosador – azeite de oliva puro, refinado, sem adição de óleo de 
soja. 

 

  

49 555 PCT 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico – tipo 01 
– pacotes em papel interfolha branco de 01 kg, obtida a partir 
de cereal limpo, com aspecto de pó fino branco, cheiro e sabor 
próprio, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas 
que venham a comprometer o armazenamento e a saúde 
humana. 
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50 2007 PCT 

Feijão Carioca – pacotes de 01 kg – Grupo I (Feijão Comum) , 

Classes Cores (Grupo Comercial Carioca) Tipo 1 – 
procedência nacional e safra corrente; 

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

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

 O Feijão após cozido devera: ter aparência pouco 
esbranquiçada (muito esbranquiçada estará 
desclassificado), sem sabor estranho ao habitual 
(sabor amargo estará desclassificado), caldo espesso 
e ausência de grânulos; 

Serão desclassificados os produtos que possuírem: odor 
estranho de qualquer natureza, impróprio ao produto, que 
inviabilize a sua utilização para o uso proposto e percentual de 
defeitos acima dos limites máximos de tolerância 

 

  

51 907 PCT 

Feijão Preto - Tipo 01 - PACOTES DE 01 KG. –  procedência 
nacional e safra corrente  
Será permitido de zero à 0,50% de matérias estranhas e 
impurezas e de zero a 2,50% de total de defeitos leves, de 
acordo  com a instrução normativa nº12 de 28 de março de 
2008, do Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento 

 

  

52 2555 KG 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO – pacotes de 01 kg – 
sem adição de açúcar – com no mínimo de 26 g de Proteínas 
em porção de 100 g do produto. 
Aparência: pó fino. 
Cor: branco-amarelado. 
Cheiro e sabor próprios, sabor pouco acido e sem grumos; 
Diluição: 130g pó : 01 litro de água. 
Embalagem: - Pacotes em filme de poliéster aluminizado 
selado automaticamente, contendo peso líquido de 1000 
gramas. 

 

  

53 110 PCT 
Orégano desidratado - pacotes de 200g. 

 
  

54 102 PCT 

Amido de milho – caixa ou pacote com 500g – produto 
amiláceo extraído do milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, com umidade máxima de 14% por peso, isento de 
sujilidades, parasitas e larvas. 

 

  

55 82 PCT 
Canela em pó – pacotes de 40g 

 
  

56 527 PCT 

Chocolate em pó 50% de Cacau – pcts 1,0kg – Ingredientes: 
Cacau em pó, açúcar e aromatizante sintético idêntico ao 
natural. Não contém Glúten. 

 Elaborado com cacau alcalino 
 Sabor suave e marcante 
 Cor intensa 
 Fácil dissolução/diluição 

 

  

57 634 FR 
Vinagre de álcool - frascos plásticos transparentes de 750 ml 

 
  

58 25 PCT 

FARINHA DE ARROZ – pacotes 01 kg, obtida a partir de cereal 
limpo, com aspecto de pó fino branco, cheiro e sabor próprio, 
livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que 
venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. 
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59 250 PCT 
Macarrão de Arroz – LIVRE DE GLUTÉN - cortes Pena, Parafuso, 

Padre Nosso e Espaguete - Embalagem de 500 g. 
 

  

60 175 PCT 
Páprica doce em pó – pacotes de 20g 

 
  

 
LOTES 1 AO 30 – COTA 75% 
LOTES 31 AO 60 – COTA 25% 
 
OBSERVAÇÕES 
 

a) O frete deverá ser por conta da empresa vencedora. 

b) A empresa que não apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, conforme solicitado no item 19.1. do edital, poderá 
ter seu pagamento retido. 

c) LOCAL DE ENTREGA: Setor Municipal de Merenda Escolar, localizado na Rua Joaquim Mateus Correa, n° 
1.087 – ao lado do Fórum – Centro - telefone: (0xx16) 3251-8580, de segunda a sexta, no horário das 07:00 
às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas – CEP 14.840-000 

d) PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO: parceladamente, até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data da Autorização de Fornecimento. 

e) O prazo de validade da proposta: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
da Proposta.  

f) Local e data Identificação do representante legal da empresa (Nome, RG, CPF). 
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ANEXO II 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 322/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2020 
 
 

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARIBA, inscrita no CNPJ nº 48.664.304/0001-80, doravante denominada 
PREFEITURA, representada pela Sra. MARISTELA GARCIA ZAMBON, Supervisora do Setor de 
Licitação Pública, nomeada como representante da Administração perante o SISBB-Sistema de 
Informações do Banco do Brasil, e de outro lado a empresa ......................, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, estabelecida na ........, n°..... ,SP, daqui por diante denominada 
FORNECEDORA, resolvem REGISTRAR os preços, com integral observância da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 2.744, de 
13 de Março de 2.013 e ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes. 

 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 
1.1 – Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios estocáveis 

minimamente processados e ingredientes culinários, para atender as Secretarias e departamentos 
Municipais. 

 
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
2.1 – A presente ata de registro de preços terá a validade de até 06 (seis) 

meses, a partir da data de sua publicação, em cujo prazo a PREFEITURA não será obrigada a 
firmar as contratações, ou expedir as ordens de fornecimento ou de execução de serviços comuns, 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR registrado preferência de fornecimento ou 
execução, em igualdade de condições com os demais. 

 
2.2 – O prazo de validade desta ata de registro de preços, não poderá ser 

prorrogado, salvo se sua duração não ultrapassar a 12 (doze) meses, quando, então, admitir-se-á 
a prorrogação, desde que a soma dos períodos de vigência não atinja o limite máximo anual. 

 
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA 
 
3.1 - Poderão utilizar-se da ata de registro de preços os órgãos interessados 

ou não da PREFEITURA, mediante prévia consulta na ata de registro de preços e desde que 
devidamente comprovada a vantagem administrativa e respeitada, no que couber, as condições e 
regras estabelecidas na Lei federal nº 8.666/93, na Lei federal nº 10.520/2002 e no Decreto 
municipal nº 2.744/2013, relativas à utilização do sistema de registro de preços. 

 
CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ata de registro 

de preços é o especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação e o ato de 
homologação do objeto do Pregão Eletrônico nº 056/2020. 
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LOTE QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO Marca 
Valor 

Unitario 
Total do 

Lote 

       

 
4.2 – Em cada fornecimento ou execução decorrente desta ata serão 

observadas, quanto ao preço, às clausulas e condições constantes do Edital nº 322/2020, do 
Pregão Eletrônico nº 056/2020, que a precedeu e a íntegra do presente instrumento de registro de 
preços. 

CLÁUSULA V – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO 
 

                                         5.1 - Os pedidos serão enviados toda semana, via e-mail, com 
programação de entrega para semana seguinte; e as sucessivas entregas serão de acordo com a 
necessidade do setor, no horário das 07:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas no 
Setor Municipal de Alimentação Escolar, sito a Av. Joaquim Mateus Correa, nº 1.087 - Centro - 
Guariba - SP, correndo por conta da empresa contratada as despesas de embalagens, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 
5.2.1 - Os horários e datas de entregas deverão ser respeitados 

impreterivelmente - caso o fornecedor chegue depois do horário estabelecido a distribuição 
e entrega nas unidades escolares ficará sob sua responsabilidade, para que o andamento 
do setor e cumprimento do cardápio não sejam prejudicados. 
 

5.2.2 – A falta de oferta do produto no mercado deverá ser comunicada 
formalmente, em notificação escrita, com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência, ao 
Setor Municipal de Alimentação Escolar, fone: (16) 3251-8580, e-mail: 
merendaescolar@guariba.sp.gov.br, para que haja tempo hábil de uma nova requisição de pedido 
e mudança de cardápio sem prejuízo de fornecimento na alimentação escolar.  
     

5.2.3 – As empresas licitantes deverão estar cientes de que os produtos 
passarão por teste culinário e avaliação sensorial constantemente. Caso houver 
necessidade, o produto poderá ser submetido à análise laboratorial em laboratório de 
notoriedade pública. Todos os custos de análises laboratoriais correm, sempre, por conta 
da empresa contratada. 
 

5.3 - Não será aceita entrega de produtos sem o acompanhamento de 
nota fiscal. 

5.4 - Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma 
a não serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga. 
 

5.5 - As parcelas deverão ser entregues em quantidades de acordo com as 
necessidades de consumo, acompanhada da respectiva nota fiscal. 

 
5.6 – A empresa Fornecedora obriga-se a entregar qualquer que seja a 

quantidade dos materiais dos preços registrados, não sendo admitido o acúmulo de pedidos para 
entrega posterior. 

5.7 - Só serão emitidos atestados de recebimento se os produtos entregues 
estiverem plenamente de acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos. 

 
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 
 
6.1 - Em todos os fornecimentos ou execução, mediante contrato ou 

respectiva ordem, o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente do FORNECEDOR, 
preferencialmente, em instituição financeira oficial, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de 
expedição do atestado comprobatório do correto fornecimento ou execução, ao qual se juntará a 

mailto:merendaescolar@guariba.sp.gov.br
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nota fiscal/fatura, de acordo com as formalidades previstas no edital 
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 
 
7.1 - A entrega dos produtos ou a execução dos serviços comuns só estará 

caracterizada mediante o recebimento da respectiva ordem de fornecimento ou de execução, 
ficando o FORNECEDOR obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de 
vigência desta ata, mesmo a título de antecipação, sempre devidamente acompanhados da 
respectiva nota fiscal ou fatura correspondente. 

 
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES 
 
8.1 – Constatada a falsidade de quaisquer das informações ou documentos 

fornecidos pela empresa licitante, poderá ela, na qualidade de FORNECEDOR, resguardados os 
procedimentos legais, como a garantia do contraditório e da ampla defesa, sofrer as sanções 
abaixo, a critério da PREFEITURA, isolada ou cumulativamente: 

 
a) impedimento para registro na ata, se concluída as fases internas e 

externas do processo de licitação; 
 
b) cancelamento dos registros de preços da ata; 
 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer à 

Administração Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, que será concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos 
prejuízos resultantes, ou depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base na letra 
anterior. 

8.2 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo 
FORNECEDOR, sem justificativa aceita pelo órgão interessado ou não, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, como a garantia do contraditório e da ampla defesa, poderá 
acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções: 

 
8.2.1 - advertência; 
8.2.2 - multa de mora de: 

 
a) 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução 

total da obrigação; 
b) 10% (trinta) do valor referente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 

c) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento 
dos prazos estipulados, até 30 (trinta) dias; 
 

d) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no 
cumprimento dos prazos estipulados, acima de 30 (trinta) dias, até o limite máximo de 20%. 
 

e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à 
Administração Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos; 

 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação, que será concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos 
prejuízos resultantes, ou depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base na letra 
anterior. 
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8.3 – As sanções que vierem a ser aplicadas ao FORNECEDOR 
inadimplente serão registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF. 

 
8.4 – A aplicação das sanções previstas no edital não exclui a possibilidade 

de aplicação de outras, estabelecidas em lei, inclusive, responsabilização do FORNECEDOR por 
eventuais perdas e danos causados à PREFEITURA ou a terceiros. 

 
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA 
 
9.1 - Considerando que o prazo máximo de validade da presente ata, mesmo 

compreendendo as hipóteses de prorrogação, não pode ultrapassar de 12 (doze) meses, em 
cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 28, da Lei federal nº 9.069, de 29/06/1995, e demais 
legislação correlata, é vedado quaisquer reajustamento dos preços registrados. 

 
CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
10.1 - Os bens adquiridos ou os serviços comuns executados serão 

recebidos, conferidos e vistoriados pelo agente designado pelo órgão interessado ou unidade 
requisitante, representante da PREFEITURA, de conformidade com o disposto no artigo 73, da Lei 
federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes, a quem competirá a emissão de atestado que 
comprove a regularidade do atendimento da obrigação, nos termos da Lei federal nº 10.520/2002 e 
do Decreto Municipal nº 2.744/2013. 

 
CLÁUSULA XI – DA REVISÃO DOS PREÇOS  
 
11.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 
observadas as disposições contidas na letra “d”, do inciso II, do “caput”, do artigo 65, da Lei federal 
nº 8.666, de 1.993. 

11.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR para 
negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 
11.3 – O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
enquanto que a ordem de classificação dos que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado será observará para novo registro de preços. 

 
11.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados e o FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
 I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e, 

  
II – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação e novo registro de preços. 
 
CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA 
 
12.1 – Não havendo êxito nas negociações, na forma do inciso II, do subitem 

9.4, da cláusula anterior, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação ou cancelamento da 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
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12.2 - O registro do FORNECEDOR será cancelado quando descumprir as 
condições desta ata; ou não retirar a ordem de fornecimento ou execução equivalente, no prazo 
fixado, sem justificativa aceitável; ou então, não aceitar reduzir o seu preço registrado; ou sofrer as 
sanções previstas nos incisos III ou IV, do “caput”, do artigo 87, da Lei federal nº 8.666, de 1.993, 
ou no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 2.002. 

 
12.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados, ou também: 

 
 I – por razão de interesse público; 
 II – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou 

da ordem de fornecimento ou execução; ou, 
 III – a pedido do FORNECEDOR. 
  
12.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita, direta 

e pessoalmente, ou por correspondência pelos Correios com Aviso de Recebimento, juntando-se o 
comprovante aos autos do processo de licitação, que deram origem a esta ata de registro de 
preços. 

CLÁUSULA XIII - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
 

13.1 - As despesas correrão à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Geral do 
Município de Guariba, observada as seguintes classificações orçamentárias: 
02.02.01.04.122.0003.2.005.000.3.3.90.30; 02.02.05.13.392.0022.2.021.000.3.3.90.30;  
02.20.01.22.661.0031.2.029.000.3.3.90.30; 02.17.04.12.306.0018.2.019.000.3.3.90.30;  
02.16.01.08.244.0027.2.044.000.3.3.90.30; 02.02.05.27.812.0032.2.030.000.3.3.90.30; 
02.03.01.04.123.0007.2.009.000.3.3.90.30;  

 

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Guariba para dirimir dúvidas ou 

questões que encontrem forma de resolução amigável, pelas vias administrativas, entre as partes, 
sendo este irrenunciável pela PREFEITURA, diante do que dispõe o § 2º, do artigo 55, da Lei 
federal nº 8.666/93. 

14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei federal nº 
10.520/2002 e o Decreto Municipal nº 2.744/2013, e demais normas aplicáveis à espécie. 

. . . . . . . . . . . . . .  
 
E, por estarem assim, justos e acordados, assinam as partes o presente 

instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo 
também subscrevem, para que produza todos os efeitos legais. 

 
                        Guariba, ................... de 2020.   

 
 

MARISTELA GARCIA ZAMBON 
SUPERVISORA DO SETOR DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

 (PREFEITURA) 
 
 

             (FORNECEDORA)  
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________                                                 ____________________________ 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 

 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/2020  
 
 
 

A empresa ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o 
N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e 
do CPF n.º..........................., DECLARA sob as penas da Lei  
 
a) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal);  
 
b) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
c) que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.  
 
d) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições 
para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.  
 
e) que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos 
aos originais. 
 
f) Declaração firmada sob as penas da lei, de que a empresa não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, ou seja, que tenha vínculo empregatício com órgão 
ou entidade pública da administração direta ou indireta, para atendimento da 
vedação prevista no art. 9º, inciso III, da Lei federal nº 8.666/93. 
 
 
 
 ............................................... (data)  
 
 
 
................................................................................ (representante legal) 

 

 


