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1- PREAMBULO
L.L.- A PREFEIïURAMUNICIPALDE TABAPUÃ,através de seu pregoeiro designado conforme
Decretone 004/2013,de 02 de janeiro de 2013,torna públícoque fará realizara sessãopublicade aberturade
Íicitação na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL,
do tipo menor preço, julgamento por ITEM, objetivando a
contrataçãoa que se refere o item L (Objeto)deste Edital.
L.2.- A presentelicitaçãoserá regidapela Lei Federalne. 10.520,de 17 de julho de 2.002,pelo
Decreto Federalns. 3.555, de 08 de agostode 200Q pela Lei Complementarne 123/06, e pelo DecretoMunicipal
ne.086/2006,de 05 de outubro de 2006,além de, subsidiariamente,
pela Lei Federaln'8.666, de 21 dejunho de
1"993,e alteraçõesposteriorese demais normasperlinentes.
1.3.- O Envelope ne 01 contendo a Proposta de Preços e o Envelope ne 02 contendo os
Documentos de Habilitação será recebidano endereçoacima mencionado,na sessãopública de processamento
do Pregão,apóso credenciamentodos interessados
que se apresentarempara parlicipardo certame.
1.4.- A sessão de processamentodo Pregão Presencialserá realÍzadana sede da prefeitura
Municipalde Tabapuã,Centro,neste Município,iniciando-se
no dia 20 de junho de 2016,às 13:30horat e será
conduzidopelo Pregoeirocom o auxílioda Equipede Apoio, designadapela Decreto n. 00412013,de 02 de
janeiro de 2013.
2. OBJETODA LICITACÃO
2-l - o objeto da presente licitaçãoé a contrataçãode empresa pãra aquisiçãoparceladade cestas
básicas,para atendimentoàs açõesdo Programade ProteçãosocialBásicaMunicipal,regulamentadopela
Leine
7.257 de 23 de junho de 2010, conforme especificações
constantesdo Anexo l.
2'2 - A entrega dos produtos por pãrte da CONTRATADA
será parcelada,a partir do recebimentopela
empresa, da Autorização de entrega por parte do setor competente até que se atinja a quantidade
total
contratada.
3. DAS DOTACÕÊSORCAMENTÁRNS:
3.1 -As despesasdecorrentesda presenteaquÍsiçãoonerarão os recursosorcamentários:
02 - PODEREXECUTIVO
02.13.01- FundoMunicipalde AssÍstência
Social
- Apoio EmergenciaÌ
08.244.0016.2053
às pessoas
3.3.90.32- Materialde Distribuição
Gratuita
F i c h an e . 4 0 4
Fontede Recurso01 * TesouroMunicipal
4. DO CREDENCIAMENïO
4'1- No horário e local indÍcadosno preâmbulo,será aberta a sessãode processamento
do pREGÃo,
iniciando-secom o credencíamentodos interessadosem partícipardo certame.
4'2' Parao credenciamentodeverãoser apresentadascópiasautenticadas,
dos seguintesdocumentos:
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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 estejamexpressosseuspoderespara exercerdireitos e
assumirobrigaçõesem decorrênciade tal investidura;
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes específicospara formular lances, negocíar preço, interpor recursos
e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondentedocumento,dentre os indicadosna alínea"a", que comproveos poderesdo mandantepara a
outorga.
c) declaraçãode que a proponente cumpre os requisitosde habilitaçãoe dos envelopespropostade
preçose documentosde habilitação.Ficafacultadaa utilizaçãodo modeloconstantedo ANEXOlll.
d) declaraçãode microempresaou empresade pequeno porte nos termos do Anexo lV, se for o caso,
será recebido exclusivamente nesta oportunidade.
4.3 A DECLARAçÃODE QUT A PROPONENTECUMPRE OS REQUISITOSDE HABILITAçÃOC
DECLARAçÃODE MICROEMPRESA
OU EMPRESADE PEQUENOPORTE(SEFORO CASO),NãOdCVEiNtcgrArOS
ENVELOPES
PROPOSTA
DE PREçOSe DOCUMENTOS
DE HABILITAçÃO,constituindo-seem DOCUMENTOa ser
fornecidoseparadamente.
4.4. A representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de
identificaçãoque contenha a respectivafoto.
4.5. Seráadmitido apenas01 {um} representantepara cadalicitantecredenciada.
4.6. A ausênciado Credencíado,
em qualquermomento da sessão,importaráa imediataexclusãoda
licitante por ele representada,salvo autorizaçãoexpressado pregoeiro.
4.7. A ausênciada documentaçãoreferida neste item ou a ãpresentaçãoem desconformidade
com as
exigênciasprevistas impossibilitaráa participaçãoda proponente neste pREGÃo,exclusivamente
no tocante à
formulação de lancese demaísatos, inclusiverecurso.
5

. DASCONDICõESDE PARTICIPACÃO

5'L - Poderão participar deste Pregãoos interessadosdo ramo de atividade pertinente
ao objeto da
contratação,que atenderem a todas as exigênciasconstantesdeste Editale seusAnexos.
5'2 - Somente poderão participar desta licitação as empresas brasileirasou
estrangeirasem
funcionamento no Brasil,pertencentesao ramo do objeto licitado, sendo vedada participaçãa
a
de consórcios,
empresas com falência decretada, concordatárias,declaradasínidôneas para
licÍtar ou contratar com a
AdministraçãoPúblicaou com suspensãodo direito de licitar e contratar com
órgãos da Administraçãopública.
6 HABILITACÃO
6'1 - As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão
ser apresentados
separadamente,em envelopesfechadog com os seguintesdizeres,externamente:
DA EMPRESA)
{tDENT|F|CAÇÃO
'ENVELOPE
Ng 1"
PREFEITURA
MUNICIPAL
DETABAPUÃ-SP
PROPOSTA
DE PREçOS
PROCESSO
Ns 030/2016
PRECÃONs 0/20L6
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6.2 - Os documentosconstantesdos envelopesdeverãoser apÍesentadosem J. (uma)via, redigida
com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressõestécnÍcas de uso corrente, sem rasuras ou
entrelinhasque prejudiquemsua análise,numeradas,sendo a proposta datada e assinadana última folha e
rubricadanasdemaispelo representantelegalou pelo Procurador,
juntando-sea procuração.
6-2.1- A apresentaçãodos documentosintegrantesdo ENVELopE
pRopoSTADEPREçOS
{envelopen"
01) obedecerãotambém os comandoscontempladosnos subitens6.3., 6.3.L.,6.3.1.L.,6.3.L.2.,6.3.L.3.,
6.3.2,
6.3.3e 6.3.4..
6.2.2 - A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTADE PREçOS,na forma
Ìmpressae eletrônica.
6.3 - Os DocUMENTOSDE HABILITAçÃo
{envetopen" 02) poderãoser apresentadosem original,por
cópiassimples,cópiasautenticadaspor cartóriocompetenteou por servidorda Administração,ou por
meio de
publicaçãoem órgãoda imprensaoficíal,e inclusiveexpedidosvia lnternet.
6'3.L-A aceitaçãode documentaçãopor cópiasimplesficará condicíonadaà apresentação
do original
ao PREGOEIRO,
por ocasiãoda aberturado ENVELOPE
n" 02, para a devidaautenticação.
6'3'1'L - Para fÍm da previsãocontida no subitem 6.3.L.,o documento original a ser
apresentado
poderánão integraro ENVELOpE.
6'3'1'2- os documentos expedidosvia Internet e, inclusive,aqueles outros
apresentadosterão,
sempreque necessário,
suasautenticidades
/ validadescomprovadaspor parte do pREGOEIRO.
6'3'1"3- o PREGOEIRo
não se responsabilizará
pela eventualindisponibilidade
dos meioseletrônicos
de informações, no momento da veríficação. ocorrendo a indisponibilídade
referida, e não tendo sido
apresentadosos documentospreconizados,
inclusivequanto à forma exigida,a proponenteseráinabilitadase o
licitante não portar a comprovaçãoda informaçãode que se trata.

,ì

6'3'2 - os documentos apresentadospor qualquer proponente, se expressos
em língua estrangeira,
deverãoser autenticadospor autoridadebrasileirano paísde origeme traduzídospara português
por tradutor
o
públicojuramentado.
6'3'3 - lnexistindo prazo de validade nas Certidões,serão aceitasaquelascujas expedições
I emíssões
não ultrapassema 90 (noventa)diasda data fÍnalparaa entregados envelopes.
7- DO CONTEÚDODO ENVELOPE
PROPOSTA
DE PRECOS:
7.1 - O Envelopeproposta de preços(envelope ns 01) deverá:
a) apresentaro número do processoe númerodestepREGÃO;
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 preçosdeverá:
a) apresentar a descriçãodetalhada do objeto do PREGÃo,em conformídade
com as especificações
contidasno ANEXo l; a descriçãoreferidadeve ser firme e precisa,sem
alternativade preçosou qualqueroutra
condiçãoque induzao jurgamentoa ter maisde um resurtadopor item;
b) apresentarprazo de validadenão inferior a 30
{trinta) dias corridos,a contar da data de sua
apresentação;
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c) apresentar preço unitário e global, expressoem moeda corrente nacional, em algarismo,
fixo e
Írreajustável,
de forma decimal,apuradoà data da apresentação
da proposta,sem incÍusãode qualquerencargo
financeiro ou previsão inflacionária, nos termos da planilha de preços especificadano ANEXo
l; em caso de
divergênciaentre os valoresunitáriose totais, serão consideradosos primeiros.Na hipótese
de exÍstir{em)na
planilha referida um ou mais itens iguaispara destinatáriosdiversos,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
preçosnas hipótesesde desequilibroeconômico-financeÍro
previstona legislaçãoincidental.
7'2 - PRAZO DE PAGAMENTO:O pagamento será efetuado mediante apresentação
da Nota
Fiscal/Fatura,devidamente atestadapelo setor competente.
7-3 - É'facultadoà proponentecotar todos ou quaisquerdos itens Íntegrantesdo objeto
do pREGÃo,
não sendo admitido, todavia, cotaçãoinferior à quantidadeprevistanos ltens.
PreÍeitura
Munieipal

deTabenuâ-Sp

8. DO CONTEÚDODOSDOCUMENTOS
DE HABILTTACÃO:
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8'1- os DocUMENToS
DEHABILITAÇÃO
pertinentes
ao ramodo objetodo PREGÃO
sãoosseguintes:
8.1.1- Habilitação
Jurídica:
a) registro comercial,para empresaindividual,caso não tenha sido entreguepor ocasião
do
credenciamento;
b) ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, para as sociedadescomerciais,
e, no caso de
socÍedadespor ações,acompanhadodos documentoscomprobatóriosde eleição
de seusadministradores,
caso
não tenha sido entreguepor ocasiãodo credenciamento;
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedadeestrangeira
em funcionamento
no país, e ato de registro ou autorizaçãopara funcionamentoexpedido pelo
órgão competente,quando a
atividade assimo exigir.
8.1.2 - RegularidadeFiscal:
a) Prova de inscriçãono cadastro NacÍonalde pessoaJurídica- cNpJ do
Ministério da Fazenda,
comprovandosituaçãoativa, sendo aceÍto documento extraídovia Internet;
b) Provade inscriçãono cadastrode contribuintesestaduale municipal,
relativoao domicílioou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividadee compatívelcom o
objeto licítado;
c) certidão Conjunta Negativa de Débitos ou certidão conjunta positiva
com Efeitos de Negativa
relatÍvasa tributos federais e à DívidaAtiva da união, com prazo de validade
em vigor;
d) certidão de regularidadede débito para com a FazendaEstadual
da sededa licitante,expedidapelo
órgão competente e com prazo de validadeem vÍgor;
e) certidão de regularidadede débito para com a FazendaMunicipal
da sededa licitante,quanto aos
tributos mobÍliários,expedidapero órgão competente e com prazo
de validadeem vigor;
f) ce*idão de regularidadede débito para com a seguridade
socíal, para a finalidade de licitaçãoe
contrataçãocom o poder público,com prazode validadeem vigor;
fr) A empresa lícítsnte apresentando a Provs de Regularidade Fiscalpqrd com s Fszenda Federal,
suhítem "c', com bose nd Portqria coniunta RFBI\?FN ne
l.7sl, de 0z/la/2a14, fica dispensoda da
apresentaçãa de Provd de regularidade retdtiva à Seguridade soeial,
exigência do subitemlf
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g) Certificadode regularidadede débito para com o Fundode Garantiapor
Tempo de Serviço{FGTS),
com prazode validadeem vigor.
h) Provade regularidadeperanteà Justiçado Trabalhomediantea apresentação
da CertÍdãoNegatÍva
de DébitosTrabalhistas(CNDT)1.

Prefeitura
Municipal
{é ïpb
i) CópÍado CPF.e do RG.do responsável
ou representantelegal.
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8.1.3. - QualificaçãoEconômico-Financeira
3
a) Certidão negativade falência,recuperaçãojudicial e extrajudicial,expedidapelo distribuidor
da
sededa pessoajurídica.
8.1.4 - eualificação Técnica:
a) Licençade funcionamentodo estabelecimento
expedidapela Vigilânciasanitáriado Estadoou do
municípíosededa licítante.
8.1.5 - Outras comprovações:
a) Declaraçãoda licitante de que tomou conhecímentode todas informaçõese
condiçõespara o
cumprimento das obrigaçõesdo objeto da licitação.A não apresentaçãodesta declaração
será entendidapelo
PREGOEIRo
como concordânciacom o teor do EDITALE sEUsANEXos;
b) Declaraçãoelaborada em papel timbrado e subscrita pelo representantelegal
da licitante,
assegurando
a inexistênciade impedimentolegalpara licitarou contratarcom a Administração.
c) Declaraçãoda licitante,elaboradaem papeltimbrado e subscritapor seu representante
legal,de
que se encontra em situaçãoregular perante o Ministériodo Trabalho,
conforme modelo anexo ao Decreto
estadualns 42.9LL,de 06/03/i.9gg- e conformeAnexoV desteEdital.
8'2 - Não seráaceitoprotocolode entregaou solicitaçãode substituição
de documentoàqueleexigido
no presente EDITALe seusANEXOS.

9. DA SESSÃO
DO PREGÃO
Declaradaaberta a sessão,os credenciados
entregarãoao pregoeiroos envelopescom as propostas
de preçose aos documentosde habilitação.os envelopesde habilitaçãopermanecerão
lacradossob a guardado
mesmo.
9'1 - Da abertura dos envelopescom propostasde preços (classificação propostas)
das
9'L'1 - os envelopescom as propostasde preçosserão abertos imediatamentepelo
pregoeíro,que
verificará conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidosneste Edital, desclassificando,
preliminarmente,aquelasque estiverem;
a)
b)
c)

em desacordocom este Edital;
com preçosexcessivos
(manifestamente
superioresao limite de preçosdo mercado);
com preços manifestamenteinexeqüíveis.

9't'z - verificadaa compatibilidadecom o exigidono edital,serão
ordenadasas propostasem ordem
crescentede preços;

1

Exigênciada Leí n.o 12.44011i.Emissâoda certídão no sife: http://www.tst.jus.br.
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9.2 - Dos lancesverbais
9'2'1' Após a classificaçãodas propostas,o pregoeiro a divulgará em alta voz,
e convidará
individualmente os representantes dos licitantes classificadosa apresentarem
lances verbais, a partir da
proposta classificadade maior preço, de forma sucessivâ,em valores
distintos e decrescentes.
9'z-2 - A desistênciada apresentaçãode lance verbal, após a convocaçãorealizada,Ímplicará
na
exclusãoda licitante da apresentaçãonovos tances,permanecendoo valor da proposta
escrita para efeito de
classifìcação
final.
9.2.3- A rodadade lancesverbaisserárepetidaaté que não haja nenhumnovo lanceverbal.
9.3. Do julgamento
9.3-1- Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão reordenadas
e o
pregoeÍroexaminaráa aceitabilídade
da propostaagoraprimeíraclassificada,
se for o caso.
9'3.1.1 - com base nessaclassificação,será asseguradaàs licitantes microempresase empresas
de
pequeno porte preferênciaà contratação,observadasas seguintesregrasl
9'3.t-Z - O pregoeíro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora
da
proposta de menor valor, dentre aquelascujos valores sejam iguais ou
superioresaté 5% {cinco por cento) ao
valor da propostã melhor classificada,para que apresentepreço inferior ao da melhor
classifícada,no prazo de 5
{cínco)minutos,sob pena de preclusãodo direitode preferência.
9'3'1'3 - A convocaçãoserá feita mediante sorteio, no caso de haver propostas
empatadas, nas
condiçõesdo subitem 10.j..
9'3'1'4 - Não havendo a apresentaçãode novo preço, inferior ao preço da proposta
melhor
classificada,serão convocadaspara o exercíciodo direíto de preferência,respeitada
a ordem de classifícação,
as
demais microempresase empresasde pequeno porte, cujos valoresdas propostas,
se enquadrem nas condições
indicadasno subitem6.3.1.2.
9'3'1'5 - caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a cíassifÍcaçãode que
trata o subitem
9'3'1 seja microempresaou empresade pequenoporte, não seráassegurado
o direito de preferência,passandose, desde logo, à negociaçãodo preço.
9'4 - superada a fase de classificação,
o pregoeiro passaráa abertura do envelopede documentosda
primeiracolocada,para exame.
9'4'1 - Se o primeiro colocadonão for consideradohabilitado,serãoconvocados
os demaislicitantes,
na ordem de classíficação,
para examede seusdocumentosde habílitação.
9'4'7 - o pregoeiro divulgará a classificaçãofinal, com a proclamação
do vencedor do certame,
quandoo pregoeirotentará obter um preçomelhor.
9'4'3 - Posteriormente,todos os licitantesserão çonsultadosquanto intenção
à
de interposiçãode
recursos'quando, então, dependendo do resultadoda consulta,serão
utilízadasuma das formas constantesdo
item 10.
9'4'4 - Da reunião lavrar-se-àa ata circunstanciada,na qual serão
registradostodos os atos do
procedimento e as ocorrênciasrelevantes,e que, ao final,
será assÍnadapelo pregoeíroe pelos Íicitantes.
9'4'5- caso, excepcionalmente,seja suspensaou encerrada a sessão
antes de cumpridas todas as
fases preestabelecidas,os envelopes,devidamente rubricados pelo pregoeiro
e pelos licitantes,fícarão sob a
guarda do pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na
reabertura da sessão ou na nova sessão previamente
marcadapara prosseguimentosdos trabalhos.

10 - DOSRËCURSOS
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10'1.- os licitantes que manifestareminteresseem 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 concedidopara recurso.
10.2 - os recursosserão dirigidosao ordenadorde Despesa,via pregoeíro,que poderáreconsiderar
seu ato, no prazo de três dias úteis, ou então, neste mesmo prazo,encaminharo recl;rso.devidamente
instruído,
ao ordenador de Despesa,que proferiráa decisãoem idênticoprazo,a contar do recebimento.
10'3 - o resultado do recurso será divulgado medíante afixação no guadro de avisosdeste
órgão e
comunicadoa todos os licitantes,mediante o envio fax.
11- DAADJUDICACÃOE DA HOMOLOGACÃO
11'1 - Inexistindomanifestaçãorecursal,caberá ao pregoeiro a adjudicaçãodo objeto da licitação
ao
licitantevencedor,com a posteriorhomologaçãodo resultadopelo ordenadorde Despesa,
afíxando-se
a decisão
no quadro de avisose publicadoem jornaisde circulaçãolocale DiárioOficialdo Estado.
Ll'L - Havendo interposiçãode 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 afixaçãoda decisãono quadro de
avisose publicado em jornais de circulação
local e DiárÍoOficialdo Estado.
12 - DAVISTA DOSAUTOS
12'1 - os autos do processo da Ìicitação estarão com vista franqueada aos interessados,
com as
cautelasde praxe, no setor de Licitaçõesda prefeitura Municipal de Tabapuã.
13 -A IMPUGNACÃOAO EDITAL
13'L - Até 2 {dois) dias úteÍs antes da data fÍxadapara o recebimentodos envelopes,qualquer
pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o presente edital, mediante petição escrita,
protocolada no setor de Licitaçõesda prefeitura Municipal de Tabapuã.
13'2 - o ordenador de Despesadecidirásobre a petição no prazo de vinte e quatro
horas. Em sendo
acolhida a impugnação,ou se houver necessidadede alteraçãodo edital,
será designadanova data para a
realizaçãoda licitação.
14 - DA REVOGACÃOE DA ANULACÃO
3-4't - a ordenador de Despesapoderá revogar a presente licitação
desde que presentes razões
relevantesde interessepúblico, decorrente de fato supervenieniedevidamente
comprovado,devendo anulá-la,
por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, assegurando-seo contraditório e a
ampladefesa,antesda deliberaçãofinal sobreo desfazimentodo certamente
licitatório.
15. DA CONTRATACÃO
15'1 - Encerradoo ProcedimentoLicitatórío,o representantelegal do
licitante que tiver apresentado
a proposta vencedorae aceita será convocadopara firmar o termo do
contrato.
15'1'1 - o adjudicatário deverá comprovar a manutenção das
condições demonstradaspara
habilitaçãopara assinaro contrato, bem como conservá-lasdurante
toda a sua execução.
L5't'2 - caso o adjudicatárionão apresentesituaçãoregular no
ato da assinaturado contrato,ou
recuse-sea assiná-lo,serão convocadosos lÍcitantesremanescentes,
observadaa ordem de classifícação,
para
celebrar o contrato.

Av' RodolfoBaldi no8 17- Centro-CEP I 5880-000- TABAPUÃ-Sp
Fone/Fax:(17\ 3562-gazz

pffi
ilFHIï[}ffi&
ffi[Íffi
ilffi
ãpeü_
fr]ffi
ï&ffiepfiie
ë*tsdads"$ãs-tËsls
C:f'lPJ
S$.128.SÍô10üü1-33

15.L'3 - Na hipótese de convocaçãodos licitantesremanescenteno pregão,o licitante deverá manter
sua última proposta registrada.
15.2 - O representantelegal do licitanteque tiver apresentadoa propostavencedoradeverá assinaro
contrato' dentro do prazo máximode 5 (cinco)dias úteis a contar do recebimentoda comunicação,
atravésde
FAX,Correioou e-mail.
15-3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinaturado contrato ou instrumento
equivalente,decorrentesdesta licitação,somente será analisadase apresentadaantes do decursodo prazo para
tal e devidamentefundamentada.
15.4 - O prazo de Contrataçãoserá de 07 {sete} meses contados a partir da data de assinaturado
contrato ocorrendo seu término em --/--/20xx, que por interesse e critério da Contratante, poderá ser
prorrogado, mediante manifestaçãopor escrito com 30
{trinta) dias de antecedênciae consentimentode ambas
as partes,devendoser mantídasas mesmascondiçõespactuadas
15 - pAS SANCÕES
l'6.L - Recusando-seo adjudicatárioa assinaro instrumento de contrato ou a retirar o instrumento
equivalente,no prazo estabelecidono ítem LZ.L.ou não comprovandoas condiçõesde habilitação,estará
sujeito
às seguintessanções,asseguradoo direito de ampla defesa:
a)- multa de t0% (dezpor cento)do varorde sua proposiçãode preços;e
b)- impedimento em licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Tabapuã e
o
descredenciamentodo CadastroGeral de Fornecedoresdo Município, por até cinco anos.
L6.2 - multa diária de 2% {doÍspor cento} do valor do contrato por dia de atraso na entrega do
objeto
do contrato.
L6'3 - Da cumulaçãode sanções:A sançãode descredenciamento
do Cadastrode Fornecedores
da
Prefeitura Municipal de Tabapuã poderá ser aplicadacumulativamentecom a muÍta, facultada
a defesa prévia,
no prazode cincodias úteis,a contar da data de publicaçãona imprensaoficÍal.
16.4. Da convocaçãodos lícitantesremanescentes
t6'4'1 - Caso o adjudicatário não apresente situação reguÍar no ato de assinatura
do instrumento
contrato, se recuseassiná-loou a retirar o ínstrumentoequivalente,serão convocadospara
assiná-loos licitantes
remanescentes,observadaa ordem de classificacão.
A sançãoprevistano Ítem !7.L. "b" poderá,também,ser aplicadaao licitanteque:
a)
apresentardocumentaçãofalsa;
b) ensejaro retardamento da entregado objeto do certame;
c) não mantivera proposta;
d) falhar ou fraudar a execuçãodo contratoou documentoequivalente;
e) comportar-sede modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
17 - DAs INFORMACÕES
COMPTEMENTARES
E NOTASIMPORTANTES
17.1 - Constatadasirregularidadesno objeto contratual,a Contratantepoderá:
a) se disser respeito à especificação,rejeitá-lo no todo ou em parËe,determinando
sua substituição
ou rescíndindoa contratação,sem prejuízodas penalidadescabíveis;
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b) Na hipótesede substituição,a Contratadadeveráfazê-laem conformidadecom a indicaçãoda
Administração no prazo máximo de 02 {dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o prazo
inicialmentecontratado;
c) Se disser respeitoà diferençade quantidadeou de partes,determinarsua complementaçãoou
rescindira contratação,sem prejuízodas penalidades
cabíveis;
d) Na hipótesede complementação,
a Contratadadeveráfazê-laem conformidadecom a indicação
do Contratante, no prazo máximo de 02 {doís) dias, contados da notíficação por escrito, mantido o preço
inicialmentecontratado;
17.2 - Os produtos deverão ser transportadosde forma a garantir perfeita conservação,
na
temperatura adequada,até a sua efetiva entrega;
L7.3 - Para todos os itens a licitantedeverá declararna propostaa procedência
e/ou marcados
produtos ofertados, bem como as embalagenspara que não haja dÍvergência
dos produtoscotadosno ato do
recebimento;
77.4- A PrefeituraMunicipalde Tabapuã,não se responsabÍliza
pela perda ou devoluçãode caixas
ou engradados;
17.5- Todosos produtoscotadosdeverãoser de 1a quaÍidade.
17.6 - lnformações complementarese maiores esclarecimentospoderão ser obtidos de segundaà
sexta feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas,no Setor de Licitaçõesda prefeituraMunicipal
de
ïabapuã, situada à Avenida Rodolfo Baldi ne 817, Centrg CEP15880-000,pelo telefone !7-3562-9A22,ou
ainda
por e-mailatravésdo endereço:licitacao@tabapua.sp.gov.br.
PrefeituraMunicipalde Tabapuã,06 de junho de
10L6.

JAMILSERON- Prefeito Municipal

OLLI- Pregoeiro

Av. Rodolfo Baldi n" 817- centro- cEP I 5880-000- TABAPUÂ-SpFoneffax:(
17) 3562-9022

pffiffipffi$rL$ffi&
ffiffiruüffi$p&t
ffiffi
r&ffiepffie
Ëslâds..S*-"$.ê-ç*Rsula
ellPJ jl$.Íâ8"S1
ô10*ü1.33

Prefeitura
tolunicipal
proc.n" qY?/

EDITALDE PREGÃOPRESENCTAL
N.0712016
PROCESSO
N" 030/2016
ANEXO I - PROPOSTACOMERCIAL

OBJETO:Contratação de empresa para aquisição parcelada de cestas básicas,para atendimento às ações do programa de
ProteçãoSocialBásicaMunicipal, regulamentadopela Lei ne2.257 de 23 de junho de 2010, conforme especificaçõesconstantes
do Anexo l.

Item

01

Especificaçôes
CestasBásicas

Uníd.

Un.

Quant.Cesta
Básica
280

CustoUnitário
RS

qUECOMPÕEM
DOsITENS
CADAcEsTABÁsIcA:

01

02

03

Arroz BrancoAgulhinhaEspecialripo l, classelongofino, beneficiado,polido:
o produto deverá ser de safra corrente,limpo, contendono mínimo 90% de
grãos inteirose não poderáapresentarumidademaior que 15%.Não deve
apresentargrãos disformes,ardidos.mofados,quebradose manchadose o
percentualde impurezasnão pode ultrapassar
5% (grãosqueimados,pedras,
cascase pedaçosde talos).o produtonão deveapresentar
matériasestranhas
como corpos e detritos de qualquernaturezaestranhosao produto,como
grãosou sementesde outrasespéciesvegetais,sujÌdadese restosde insetos.o Pacote
rendimentoapós o cozimentodeve ser no mínimo2,5 vezesa maisdo peso
antesda cocçãc,devendotambém apresentarcoloraçãobranca,grãosinteiros
e soltosapóso cozimento.o produtodeveestaracondicionado
em embalagem
prímáriade plástícoatóxico,transparente,incolor,resistente,termossoldada,
de 5 kg cada.o produtodeverárigorosamente
respeitara legislação
vigente.A
validadedeveráserde no mínimo6 mesesa partirda datade entrega.
Feijãotipo Carioquinha,Tipo l, Grupo Anão, ClarseCo.e-, Nwc O p-drto
deve ser constituídode no mínimo 90% de grãos inteiros e íntegrosda cor
característica
da variedadecorrespondente
(permítidono máxÍmo 5% de
mistura de outras classes)e produçãode última safra. o produto deve ser
constituídode grãosinteiros,de tamanhoe formatonaturaìs,
maduros,limpos
e secos.Apresentarteor de umidademáximade ts% e no máximo0,5%de
substânciasnão comestíveis.Estar isento de detritos anímais ou vegetais,
insetosvivos ou mortos, matériaterrosa,parasitas,grãosou pedaçosde grãos Pacote
avariados,partidos,quebrados,mofados,ardidos,germinados,
carunchados,
chochos, imaturos, danificados por insetos, alfinetados, manchados,
enrugados,descoloridos,
amassadose Ìsentosde matériasestranhascomo
grãosou sementesde outrasespécies.
Deveestar acondicionado
em pacote
plástico transparente, atóxico, termossoldadode 2 kg. o produto deverá
rÌgorosamenterespeÌtara legislaçãovigente.A validadedeverá ser de no
mínimo3 mesesa partir da data de qntrega.
AçúcarCrista|:de1"qua|idade,produtooutiuoo@
cristal,contendono mínimo99,3%de sacarose,
admitindoumidademáximade
0,3% p/p, livre de fermentação,isento de sujidades,de matérÌaterrosa, de
parasitas e de detrÍtos animaÍs ou vegetais. o produto
deve estar
Pacote
acondicionado
em embalagemprimariade 5 kg em sacosplásticos
resistentes,
atóxico, transparente, incolor, termsssoldado. O produto deverá
rigorosamenterespeitara legislaçãovigente.A validadedeveráser de no
mínimo24 mesesa partir da data de entrega.
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Café com Selo de Pureza:Café puro torrado e moído, procedentede grãos
sãos,limpos,isentosde impurezas,
parasitas,
larvase substâncias
estranhas.
A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência,número de lote, data de fabricação,datas de validade;
quantidadedo produto,selo de purezaABlc ou o certificadode purezaABlc.
Deveráapresentara umidademáxima6% p/p; cafeínamíníma0,7 % p/p;
impurezasmáximaL% p/p.segundo as características
organolépticas
deverá Pacote
apresentaraspectode pó homogêneo,
granulometria
fina,cor castanhomédio,
correspondente
ao ponto de torra médio.o produtodeveestaracondicionado
em embalagemprimária de 500 gramasem pacote aluminizado,íntegro,
resistente,vedadohermeticamente
e limpo.o produtodeverárigorosamente
respeitara legislação
vigente.A validadedeveráser de no mínimol-2 mesesa
partirda datade entrega.
óleo de Soja Refinado,Tipo f, frodutô
única espécie, tendo sofrido processo tecnológico adequado como
degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não de
desodorÌzação.
o produto deverá apresentaraspecto,cheiro, sabor e cor
peculiarese deveráestar isentode rançoe outrascaracterísticas
indesejáveis.
como óleo refinado,deveráapresentarteor máximode acidezde o,3%p/p. Pets
Não deverá apresentar mistura de outros óleos, cheiro forte e volume 900m1
insatisfatório.
Deveapresentar
teoresde VitaminaE e 0% de GorduraTrans.o
produtodeveestaracondicíonado
em embalagem
primáríaadequadatipo pet
de 900 ml, intacta, sem amassamentoe vazamento.o produto deverá
rigorosamenterespeitar a legislaçãovigente. A validade deverá ser de no
mínimo12 melesa partirda datade entrega.
sardinha em conservade Aeeiteou óbo comestível:eroouÌo pr"pãruooiot
pescado,limpo, cru, cozÌdo ou curado,adicìonadode outras substâncÌas
alimentíciase submetido a processosfÍsicose químicosapropriadosa cada
espécie.A conservaserádesignada
pelaespéciede pescadoque pertencee o
modo de apresentação,ou seja, produto gue tenha por líquÌdode cobertura,
azeitede oliva ou óleo comestíveladicionadode sal. Ingredientes:
sardinha,
óleo comestível,sal e água de constituição.As conservasde pescadonão
deverãoter cheÌroardidoou rançoso.o produtodevese apresentar
Ìsentode I ^ + ^
sujidades,parasitase larvas. o produto deve estar acondicionadoem
embalagemprimárÍade latasde pesolíquidode 1259e pesodrenadode 83g,
resistentes, sem sinaís de alterações como estufamento, amassamento,
vazamento,
corrosõesinternas,bem comoquaisquermodificações
na natureza
física,químicaou organolética
do produtoe embalagem
secundária
de caixas
de papelãoreforçadas.
o produtodeverárigorosamente
respeitara legislação
vigentee deveráter o selo do srF.A validadedeveráser de no mínimo 12
mesesa partirda datqde entrega.
MolhodeTomateTradicional:Produto'"',|t'ntJ@
tomates maduros, sem pele, sem semente, por processo tecnológico
adequado,o produto deveráser preparadocom frutos maduros,escolhidos,
sãos,sem pelee sementes.
serátoleradaa adiçãode i.%de açúcare de 5% de
cloretode sódio.lngredientes:
tomatesselecionados,
açúcare sal.o produto
deveráestar isento de fermentaçõese não indicarprocessamento
defeituoso.
característical
Aspecto:massaespessa
tipo pasta,cor vermelha;cheiropróprÌo; Sache
sabor próprie.o produto deveráconter BRrxmínimode 1g. o produto não
poderá conter sujidades, parasitas e larvas. o produto deverá
estar
acondicienadsem embalagemprimárÍade em sachede 340 gramas(firme
aluminizado
impresso).
o produtodeverárigorosamente
respeitara legislação
vígente.A validadedeveráser de no mínimor-2 mesesa partir da data de
entrega,
Ld

07

âg_

!,$ï,faNJi
,
,t,ynn$ô

Ld

Av. RodolfbBaldi n' 817- Centro-CEP 15880-000
- TABAPUÃ-SpFone/Fax:{
17\ 3562-90?2

01

02

01

01

pffifr$Htïtjffi&
ffir$ffi
fiffi
*trffit
ffiffireffiep[$e
ësls{s*Se*$s"r-ls*!-q

ctJpJ45.118.S{Si$0of
^t3

i,i'}i.r1,.1n.,'
Ìi,,'g:-'iÌìriÌ,''is.ï.,:'\-;qti,il,:"Í:{i}"t.Bo{,9grPs+Ë::tt:'.-_i,,f

08

o9

L0

L1

1?

Macarrão ou Massa Alimentícia tipo Seca, Semolado, sem ovo, tipo
Espaguete:Produto não fermentadoobtido pelo amassamentoda farinha de
trigo enriquecidacom ferro e ácidofólico,da sêmolado trigo enriquecidacom
ferro e ácido fólico com água, adicionadoou não de outras substâncias
permitidas.ser fabricadoa partir de matériasprimassãs, limpas,isentasde
matéria terrosa e de parasitas,apresentarteor máximode umidadede L3%.
Não deverá apresentarsujÍdade,bolor, manchaou fragilidadeà pressãodos
dedos. Ao ser colocadoem água não deverá turvá-la antes da cocção,não
podendoestar rançosoou fermentado.A "performance"do produto durantea
cocção deve apresentarbom grau de cozimento,acentuadaresistênciaao
colamentoe bom volume,sendoque a águado cozimentonão deveráter a Pacote
aparênciaturva. Apresentarrendimentomínimoapóso cozimentode 2 (duas)
vezesa mais do peso antes da cocçãoe não apresentardeformaçõese nem
quebras no seu formato, nem grandesquantidadesde sólidos na água do
cozimento.o sabor da massacrua deve ser agradável,levementeadocicado,
típÍco de um produto bem elaborado.o formato e a cor devemser uniformes,
livres de rugosidadese pontuaçõese textura lisa. Estar acondicionadoem
embalagemprimária plástica,atóxica,transparente,termossoldada,de 500
gramas. o produto deverá rígorosamenterespeitar a legislaçãovigente. A
validadedeveráser de no mínimoi.2 mesesa partir da data de entresa.
Farinha de Trigo EspecialEnriquecidacom Ferro e Acido Fólico: produto
obtido pela moagem,exclusivamente
do grãode trigo beneficiado,sãoe limpo,
ísento de matéria terrosa e em perfeito estadode conservação.Não poderá
estar úmida, fermentadae nem rançosa.Deveapresentaraspectode pó fino,
cor branca,cheiropróprioe odor próprio.Deveser obtidaa partir de cereal
fímpo, desgermlnado,com uma extraçãomáximade ?o% e apresentarteor Kito
máximode cinzasde 0,850%;teor máximode umidadede r4%e teor de grúten
seco de no mínimo 6o/op/p.O produto deve estar acondicionadoem
embalagemde 1 kg plásticaatóxícaou paperbranco atóxico,resistentes.o
produto deverárigorosamenterespeitara legislação
vigente.A validadedeverá
ser de no mínimo4 mesesa partlr da datade entrega.
sal Refinado lodado Extra, cloreto de sódio cristalizadììxtraídoìã fontes
naturais. o produto deverá se apresentarna forma de cristaÍsbrancos,de
forma cúbica, agrupados e unidos de maneira a constituírem peguenas
pirâmidesde basequadrangular.
Apresentarno mínimo9g,5%de cloretode
sódio,umidademáxímade 2%, com adiçãode saísde iodo (iodetode potássio.
íodato de potássioou outro sal de iodo não tóxíco),na dosagemmínima de
1-0mge máxima de l-5mg de iodo por 1 kg de sal, de acordo com Legislação
FederalEspecífÍca.
Não deve apresentarsujidades,parasitase larvase ísento Kilo
de sais de cálcio e magnésio,impurezasorgânicas,areais e fragmentosde
conchas.Deveestar acondÍcionado
em embalagemprimáriade pacoteplástico
de 1 kg, resistente, transparente, atóxico, termossordadoe embaragem
secundáriade fardosde papelãoou plástico,resistente,termossoldadoou bem
lacrado' será obrigatória a declaraçãodos antiumectantesadicionados
e o
produto deverárígorosamenterespeitara legislação
vigente.A validadedeverá
ser de no mínimo24 mesesa partir da datade entrega.
Goaabada:pacote com 400 gr; com validademínimade 05 mesesda data de
entrega do produto, pacote de 40Ogramas,embarado em saco plástico
transparentee atóxico,demaiscondiçõesde acordosom as normasde saúde Pacote
sanitáriasvigentes(ANVISA,
SIFe outrasì
rdper nrgrenr60:emoaragemcom 04 unÍdades,papel higíênicobranco
com
folha simplesde alta qualidade,Loo%de fibras naturais,neutro cada rolo Pacote
medindo30 mxl0 cm
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CremeDental:embalagemcom 90 gr, usoadulto,pesando90 GR,compostode
flúor lauril, sulfato de sódío, sacarinasódica,água, sorbitol, composição
polietilenoglicol, carboxÍmetílcelulose, metilparabeno,
aromática,
carbonatonato de cálcio, pirofosfato, tetrassodico, propilparabeno,
monofluorfosfato
sódico,sílícatode sódio,embaladoem caixapapel cartão Tubo
plastíficado,validade mínima de 05 mesesda data de entrega do produto,
demais condiçõesde acordo com as normasde saúdesanitáriasvigentes
(ANVISA,
SIFe outras)
Sabonete:embalagem
com 90 gr, tableteembaladoem papelde boaqualidade
para higiene corporal, peso 90 gramas,validade de 05 meses da data de
entregado produto, demaiscondiçõesde acordocom as normasde saúde Unidade
sanÍ!4rÍasvigentes{ANVISA,
5lFe outras)
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oBS: os PRODUTOSQue compÕem As cEsrAs BÁsrcAs orveRÃo sER ENTREGUEsEM EMBALAGEMTRANspARENTE.
Validade da Proposta
Condiçõesde Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Declarq sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificaçõesexigidasno 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, encargossociais,material, despesasadministrativas,seguro,frete
e lucro.
Locafdata:

Nome do REPRESENTANTE:

Assinaturado REPRESENTANTE:
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N" 0il2016
PROCESSO
N" 03012016
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ANEXOII
MoDELo DE pRocuRAçÃo nana cREDENcIAMENTo

Por este instrumento particular de Procuração,a (Razão Social da Empresa),com sede
{endereçocompleto da matriz), inscrita no CNPJ/MFsob n.e ............elnscríçãoEstadualsob n.s
representadaneste ato por seu{s){qualificação{ões}
do{s) outorgante{s}}
Sr{a}...............
,
portador{a)da Cédulade ldentidadeRG n.e
e CpF n.e.....
nomeia(m)e constitui(em)seu
bastanteProcuradoro{a} Sr{a}......
portador{a}da Cédulade ldentidadeRGn.s
e CPF n'9""
..'.'....,a quem confere{imos)amplos poderes para representara (RazãoSocialda
Empresa)perante
(indicaçãodo órgão lícitante), no que se referir ao pREGÃOpRESENCTAL
N.e
O7|2OL6,com poderes para tomar qualquerdecisãodurante todas as fases do PRE6ÃO,inclusive
apresentar
DECLARAçÃO
DE QUE A PROPONENTE
CUMPREOS REQU|S|TOS
DE HABILITAçÃO,
os envetcpespRoposrA DE
PREçoS(A) e DoCUMENTOSDE HABILITAçÃO
(B) em nome da outorgante, formular verbatmentelancesou
ofertas na{s} etapa{s} de lances,desistir verbalmente de formular lances ou oferlas na{s}
etapa(s} de lance{s),
negociara reduçãode preço,desistirexpressamente
da intençãode interpor recursoadministrativoao final da
sessão,manlfestar-seimediata e motivadamentesobre a intenção de interpor recurso
administrativoao final da
sessão,assinara ata da sessão,prestartodos os esclarecimentos
solicitadospelo pREGoElRo,enfim, praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame,em nome da outorgante.
A presenteprocuraçãoé válidaaté o dia

Locale data.

Assinatura

Recomendação:
Na hipótesede apresentação
de procuraçãopor instrumentoparticular,a mesmadeverávir
acompanhadado contrato social da proponente ou de outro documento,
onde esteja expressaa
capacidade/competência
do outorganteparaconstítuÍrmandatário.

Av' RodolfoBaldi n" 817- Cenrro-CEP 15880-000
- TABAPUÃ-SpFonerTax:(
t7) 3562-9a22

pffifrFf;*ïffiffi&
ffiüiffi$ffifip&t
ffiffi
ï&ffiffip{$e
Ë$ls$s:de,.,$"âsP-êgis
sl*pJ4s.1ã$^ú1fi/SS01
"rS

À
PREFEITURA
MUNICIPAL
DETABAPUÃ
At. - Pregoeiroe Equipede Apoio
EDTTAL
DEPREGÃO
PRESENCTAL
N" 022016
PROCESSO
N" 030/2016

ANEXOill
DECLARAçÃO
DEHABILITAçÃO

Eu-(nome
completo),portador do CPF.;'1e-----------e do RGrte----, representantelegal
da empresa
denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNpi. sob o ne
sediada à -----------------,DECLARO,
sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamenteas
exigênciase os requisitos de habilitaçãoprevistosno instrumento convocatório do pregão ne oT/ZoL6,
realizado
pela PREFEITURA
MUNICIPALDE ïABAPUÃ-SP,
inexistindoqualquerfato impeditivoà participaçãono certame,
ciente da obrigatoriedadede declararocorrênciasposteriores.
Locale data.
Assinatura.
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ANEXOIV

oecnnnçÃo DEMIcRoEMPRESA
ou EMPRESA
DEPEQUENo
PoRTE
DECLAR0,
sobaspenasda lei,semprejuízodassançõese multasprevistasnesteato convocatóriqque
a empÍesa
sob o se'
é microempresaou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramentoprevistona Lei Complementarne 123, de 14 de dezembrode 2006, cujostermos declaro
conhecerna íntegra,estandoapta, portanto,a exercero direitode preferêncía
comocritér;ode desempateno
procedimento
licitatóriodo Pregão
nso7l2ot6,realizado
pelaPrefeitura
Municipal
de Tabapuã-Sp.
Locale data.
Assinatura.
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EDTTAL
DE PREGÃOPRESENCTAL
N" 0/2016
PROCESSO
N" 030/2016

ANEXOV
DEctARAçÃo DEslruAçÃo REGUIARpERANTEo MtNtsrÉRto DoTRABATHo

Eu -(nome
completo), po.trdor do CPF.pe -----------e do RG ne *---, representante
legal da empresa
(denominaçãoda pessoajurídica),inscrita no cNpJ. sob o ne
sediada à -----------------,interessada
em participar do Pregão Presencial ne A7/ZAt6, da
PREFEITURA
MUNICIPALDETABAPUÃ-SP,
DECLARO,
sob as penasda lei, que, nos termos do g 6e do artigo27
da Lei ne 6.544 de 22 de novembro de 1989, a referida empresa por mim representado encontra-se
em
situaçãoregularperante o Ministériodo Trabalho,no que se refere à observânciado disposto
no incisoXXXlll
do artÍgo 7s da ConstituiçãoFederal.
Locale data.
Assinatura.
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CONTRATOPC.-12016,qUE ENTRESI CELEBRAM
O MUNICíPIo DETABAPUÃ E A EMPREsA
, TENDOPOROBJETOAAQUISIçÃO DECESTAS
BÁSICAS.
Pelo presenteínstrumento,as partesno final assinadas,
de um lado, o MUNICíP;O
DE TABAPUÃ,pessoajurídica de Direito Público,inscrita no CNPJsob o Ne 45.128.8L61000L-33,
com
sedeà Av. RodolfoBaldine 817, Cep 1,5.880-000,
na cidadede Tabapuã,nesteato representadapelo(a)
Prefeito(a}Municipa|,o(a}Sr(a)'portador(a)doCPF.19.-------.--.*edoRGn9
doravante simplesmente designada CONTRAïANTE e, de outro lado, a Empresa
================,COmSgde 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

-i====-==-====e uOR.G.19 ================,
dOfaVante
deSignada
SimpleSmente
CONTRATADA,
resolvemfirmar o presenteContrato,decorrentede Processo
pregão
ns 030/2016,na modalidade
Presencial
ne072016, e em conformidade
com as disposições
contidasna Leine8.666/93atualizada
Á ^ D -

- ô - - - - - - -

pela Lei ne 9.648/98,e medianteas Cláusulas
e condiçõesa seguir:
Proc.no
CTAUSULA
PRIMEIRA.DO OBJETO

Folhanc

1.1'- O presente contrato tem por objeto: contrataçãode empresa para aquisição
parceladade cestas básicas,para atendimento às ações do Programade proteção Social Básica
Municipal, regulamentadopela Leí ne 2.257 de 23 de junho de 2010, conforme especifícações
constantesdo Anexo I do processosupra e integrantedeste contrato.

cúusutA sEGUNDADo pRAzoEr.ocAtDEENTREGA
DospRoDUTos
2.1-.- A entrega será parcelada,no OrgãoGestor situado na Avenida OctavianoCosta,ne
11L,JardimMaria Eugênia,a partir do recebimentopela empresa,da Autorizaçãode Entregapor parte
do setor competente até que se atinja a quantidadetotal contratada.
2.L-1'--Não será permitida na entrega, a substituiçãodos produtos ofertados, quer em
funçãode outra especificação,
outrasmarcas,etc.

- VIGÊNCIA
CTAUSULA
TERCEIRA
- O prazode Contratação
3-1".seráde 07 (sete)mesescontadosa partirda datade
assinaturado contrato ocorrendoseu término em --/--fàOxx, que por interessee crÍtério da
Contratante,poderáser prorrogado,mediantemanifestação
por escritocom 30 (trinta)dias de
antecedência
e consentimento
de ambasas partes,devendoser mantidasas mesmascondíções
pactuadas.

Av. RodolfoBaldi n" 817- cenro- cEP 15880-000
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cLÁusuLA QUARïA - DO PREçOE VALORDO 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 despesasdecorrentesda presenteaquisiçãoonerarãoa seguínteclassificação
- 02.13.01- FundoMunícipalde Assistência
orçamentária:02 - PODEREXECUTIVO
Social;Funcional
- Apoio Emergencialàs Pessoas- CategoriaEconômica:3.3.90.32Programática:08.244.0016.2053
Materialde DistribuiçãoGratuÍta- Fichane.404.

Municipal.

4'3.- Os recursosfinanceirosserão oriundosda Fonte de Recurso0L - Tesouro
p
|fiuntgipal
Profoitura
de];abçrrà.S
qUINTA - DO PAGAMENTO
CLAUSULA

p,n.n, &/

&/L

5.L.-O pagamento
seráefetuadono prazomáximode até L5 (quinze)
diassubseqüente
à
entregados produtos,mediantea apresentação
da Nota FiscaldevÍdamente
atestadapelo setor
competente.
5'2. o valor a ser pago corresponderáàs quantificaçõesentreguesem cada momento,
sendotal situaçãocomprovadapelo responsável
do setor.

crAUsuLA SEXTA- DASALTERAçÕES
CONTRATUATS
6.1.- A CONTRATADA
fica obrÍgada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimosou supressõesdos bens contratados,até o limite de 25%
{víntee cincopor cento}do valor
inicialatualizadodo Contrato,conformeo dÍspostono $ Lo, art. 65, da Lei no 8.666/93,atualizadapela
Lei no 9.648/98.

cúusulA sÉnnnn- DAsoBRtGAçÕEs
DAcoNTRATANTE
7.L'- A Contratante se obriga a proporclonar à CONTRATADA
todas as condições
necessáriasao pleno cumprimento das obrigaçõesdecorrentes da presente licitação,
consoante
estabelecea Lei No 8.666193e suasalteraçõesoosterÍores.
7.2.- Fiscarizar
e acompanhara entregado objeto contratual.
7'3.- Comunicarà CONTRATADA
toda e qualquerocorrênciarelacíonadacom a entrega
do objeto lícítado,diíigenciandonos casosque exigemprovídêncías
corretivas,
7'4.- Providenciaros pagamentosà CONTRATADA,
à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamenteatestadas,pelo setor competente.
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cúusum otrAVA-DAspENALIDADEs
8.1.- Pelo atraso injustificado na entrega dos bens, sujeita-se a CONTRATADA
às
penalidadesprevistasno caput do artigo86 da Leine.8.666/93,na seguinteconformidade:
8.1'1.- atraso injustificadode até 02 {doís)dias multa deS% sobre o valor da obrigação
não cumpridapor dia de atraso;
8-1-.2'-atrasosuperiora até 03 {três}diasmulta de 7O%(dezpor cento},sobrea obrigação
não cumprida,por dia de atraso;
8'2.- Pela inexecuçãototal ou parcíaldo Contrato a Administraçãopoderá,garantidaa
prévía defesa,aplicar a CONTRATADA,
as sançõesprevistasnos incisosl, lll e lV do artigo 87 da Lei
8.666/93,e, multa de L0%sobreo valor total do contrato.

Prefeitura
Ílunicipal
t'êï
/rP/ t
,rn.n'

cúusulA NoNA- DARESCTSÃO
COrurRnrURl

Folha
no

9.1-.-A rescisãocontratualpoderáser:
9.1.1.-Determinadapor ato unilaterale escritoda CONTRATANTE,
nos casosprevístosnos
incisosI a XIIe XVll do artigo 78 da Lei8.666/93;
9.1.2.-Amigável,por acordo entre as partes,reduzidaa termo no processo
da licitação,
desdeque hajaconveniênciapara a Administração.

9.2.-A inexecução
total ou parcialdo contratoensejaa suarescisão
pelaAdministração,
comasconseqüências
previstas
no item9.2.

8.666/93.

9.3.- Constituemmotivospara a rescisãocontratualos previstosno artigo7g da Lei

9.3.1.-Em casode rescisão
previstanosincisosXll a XVlldo artigo78 da LeiFederalns.
8'666/93,sem que haja culpada CONTRATADA,
seráesta ressarcida
dos prejuízosregulamentares
comprovados,
quandoos houversofrido;
9.3.2.- A rescisãocontratualde que trata o inciso I do artigo 78 acarretaráas
conseqüências
previstas
no artigo80,incisos
I a lV,ambosda LeiFederal
ns.8.666/93.

cúUSULADÉcIMA-Do FoRo
1o'1"- Foro da Vara Dístritalde Tabapuã,Comarcade Catanduva,para qualquer
procedimento
relacionado
como cumprimento
do presente
contrato.

Av' RodolfoBaldi no817- cenro- cEP 15880-000
- TABApuÃ-sp Fone/Fax:(
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CLAUSULA
DÉC|MApRtMEtRA-DASDtSpOStçÕES
FtNAtS
l-L.1.- Fazemparte integrantedo presenteContrato o Processone 030/2016 - pregão
Presencialne 07/2016 e as normascontidasna Leíne.8.666/93.
E por estarem assimjustos e contratados,assinamo presenteContratoem 03 {três}vias
de igualteor e valor, na presençade duastestemunhas,Ínfra-assinadas.
PrefeituraMunicÍpalde Tabapuã,-- de ---- de 201,6.

,

Fret'eitura
Muni4paly'e
Tah
or*.n,. ,ZQtHoh
Folha
no--? g

PREFEITURA
MUNICIPALDETABAPUÃ
CONTRATANTE
__prefeito{a)Municipal

)

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

*:ï1,3ï,"prietário
-- -_
Testemunhas:
1a
NOME:
CPF:
24
NOME:
CPF.

EXTRATODE CONTRATO
contrato vp --l2oL6; Respaldolegal: Processode Licitaçãone 030/2016 - Modalidade pregão
Presencialns o7/2aL6 Contratante:PrefeituraMunicipaldeTabapuã-sp;cNpJ.ns 45.12g.g1610001-33;
-; CNpJ. ns -.--.--/------- e lnscrição Estadual
Contratada:
ne -__.__-.___.__j
objeto: Aquisiçãoparceladade cestasbásicas,para atendimentoàs açõesdo programa proteção
de
SocialBásicaMunicipal,regulamentadopela Lei ns 2.257 de 23 de junho de 2010; Vigência:
Data de
sua assinatura até xxfxxfãAxx;Valor Total RS --*--;
Classificaçãoorçamentária: 02 - PODER
EXECUTIVo- 02-13.01Fundo Municipal de Assistência Social; Funcional programática:
08'244.00L6.2053- Apoio Emergencialàs Pessoas- CategoriaEconômica:3.3.90.32Material de
DistribuiçãoGratuita- Fichans. 404; Fontesde Recursos:
-01 - TesouroMunicipal;Datada assinatura:
--- - Prefeito(a)Municipalde Tabapuã-pUBLteUE-SE.
/*/2OL6;

Av. RodolfoBaldino817* Centro-CEP 15880-000
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CONTRATANTE:
CONTRATADA:
C0NTRATON" IDE ORIGEMJ:
Objeto:
Na qualidade de Contratantee Contratado,respectivamente,do Termo acima identificado,e,
cientesdo seu encaminhamentoao TRIBUNALDE CONTASDO ESTADO,
para fins de instruçãoe
julgamento,damo-nospor CIENTES
e NOTIFICADOS
para acompanhartodosos atosda tramÍtação
processual,até julgamentofinal e sua publicaçãoe, se for o casoe de nossointeresse,para,nos
ptazos e nas formas legaise regimentais,exercero direito da defesa,Ínterpor recursose o mais
que couber.
Outrossim,estamosCIENTES,
doravantg de que todos os despachose decisõesque
vierem a ser
-Estado,
tomados,relativamenteao aludidoprocesso,serãopublÍcadosno Diário OficÍaldo
Caderno
do PoderLegislativo,pârte do Tribunal de Contasdo Estadode Sãopaulo,de conformidadecom o
artigo 90 da LeÍ ComplementarEstadualno 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidosde
mensagemeletrônicaaosinteressados.
LOCALe DAT
CONTRATANTE
Nome e cargo:
E-mail institucional:

E-mailpessoaÌ:
Assinatura:

CONTRATADA
Nome e cârgo:

E-mailinstitucional:
E-mail pessoal:

Assinatura:

EÜ
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