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EDITAL Nº 35/2019 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 90/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2019 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS, Estado de São Paulo, CNPJ nº 48.664.296/0001-71, 
localizada na Rua Tiradentes, nº 956 - Centro, através de seu Prefeito Municipal Sr. Silvio Martins, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados, a abertura de procedimento de licitação, na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “menor preço unitário” (por 
cesta básica), de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, 
com as alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, com o seguinte objeto:  Registro 
de Preços para aquisição de até 4.200 (quatro mil e duzentas) cestas básicas para distribuição 
gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, pelo período de 12(doze) 
meses.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus 
anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de 
habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do 
pregão, após o credenciamento dos interessados, que se apresentarem para participar do certame. 
 
 A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Pradópolis, 
localizada na Rua Tiradentes, nº 956. 
 
As empresas que tiverem interesse em participar do presente processo licitatório deverão apresentar os 
dois envelopes contendo a proposta e os documentos para habilitação, no mesmo endereço citado acima.  
  
O protocolo dos envelopes deverá ser feito até às 09h00min do dia 12 de Julho de 2019. 
A sessão de processamento do Pregão será iniciada às 09h30min do dia 12 de Julho de 2019.  
  
 A sessão de processamento do pregão poderá ser suspensa, com base no Artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

Integram o presente edital, os seguintes anexos: 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
ANEXO III– MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR; 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE QUE EXAMINOU O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS; 
ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ANEXO X – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

Caso sejam efetivadas as compras derivadas desta licitação, as despesas correrão à 
conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Geral do Município de Pradópolis, para o 
exercício financeiro de 2019, observada as seguintes classificações orçamentárias:  

 
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 
02 PODER EXECUTIVO 
02 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCI 
020601 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 
08 244 Assistência Comunitária 
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 244 0019 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 
08 244 0019 2011 0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 

274 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR 

0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 
 

I - DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para aquisição de até 4.200 (quatro 
mil e duzentas) cestas básicas para distribuição gratuita as famílias em situação de 
vulnerabilidade social temporária, pelo período de 12(doze) meses.  
 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 

2.2. Não poderão participar desta Licitação: 
 

2.2.1. As pessoas físicas, jurídicas ou servidores ou dirigentes, a que se refere o “caput” do artigo 9º, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

2.2.2. Empresa impedida de participar de licitação ou declarada inidônea por qualquer órgão da 
administração pública Federal, Estadual e Municipal. 

2.2.3. Empresa em estado de falência e concordata. 
2.2.4. Consórcios. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para o credenciamento, deverá ser apresentado a Carta de Credenciamento, conforme Anexo III. 
 

a) tratando-se de sócio ou proprietário deverá ser apresentado o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) tratando-se de qualquer outro meio de identificação do interessado ou representante legal, deverá  
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ser comprovado à existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame, quer por carta de preposto, quer por procuração, quer por 
credenciamento, desde que em documento original e com firma reconhecida no cartório competente. 
 
3.2. O sócio ou proprietário, procurador ou credenciado deverá identificar-se exibindo qualquer  
documento oficial de identificação, desde que contenha foto. 

 
3.3. - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 
3.4. - A ausência do representante, em qualquer momento da sessão pública, importará a imediata 
exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro. 

 
3.5. - Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, observando-se o subitem 6.6.1.2. 

 

IV - DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo IV, deste edital, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e 2. 

 
4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois 

envelopes fechados e lacrados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 – Proposta 
Processo Licitatório nº 90/2019 
Pregão Presencial nº 22/2019 
Dados da empresa (nome, CNPJ, endereço, telefone, e-mail)            

 

Envelope nº 2 – Habilitação 
Processo Licitatório nº 90/2019 
Pregão Presencial nº 22/2019 
Dados da empresa (nome, CNPJ, endereço, telefone, e-mail)                                              

                                   
4.3. - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da procuração. 

 

V - DO ENVELOPE DA PROPOSTA 
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5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) o número do Processo e número deste PREGÃO; 
b) a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-

mail), este último se houver, para contato; 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações 

contidas no ANEXO I, a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item. 

 d) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 

e) apresentar valor unitário (para cada item e para cada cesta) e total e uma única marca dos 
produtos. 

 
Nota 1:  nos preços propostos estarão previstos, 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 toda a vigência do CONTRATO, 
exceto quando aos preços nas hipóteses de desequilibro econômico-financeiro previsto na legislação 
incidental. 

• A empresa deverá indicar todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato 
administrativo, caso a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função 
exercida na empresa (Diretor, Sócio, procurador, etc), endereço, número da Cédula de Identidade (RG) e 
da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), ressalvada a hipótese de que os próprios 
sócios- diretores, qualificados no contrato social, ou dos atuais administradores da sociedade por ações, 
constantes da ata de eleição, são os signatários do contrato administrativo. 

 
• A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que será 
considerada a data de referência de preços. 

 
• Os preços do objeto permanecerão fixos e inalterados durante todo o período de vigência do ajuste, 
sem qualquer condição de reajustamento, mesmo para efeito de atualização monetária. 

 

VI - DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 
quais dizem respeito a: 

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Cédula de identidade do proprietário, no caso de empresa individual; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedades comerciais; 
d) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,  
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acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
e) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-
se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
f) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
6.1.1.1- Os documentos relacionados nas alíneas “b” a “e” deste subitem, não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
pregão. 

 
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao 
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c)  Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede ou do 
domicílio da licitante, ou outra prova equivalente, na forma da lei; 
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e, a certidão de regularidade da Secretaria da Receita 
Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. 
e) Prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT); 

 
6.2.1 - A comprovação da regularidade de débito perante a Fazenda Federal, a que se refere a letra “ d ”, 
do subitem anterior, deverá ser feita mediante a apresentação de certidão emitida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional, em relação à Dívida Ativa da União, e da expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
referente aos tributos e contribuições federais. 

 
6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei ou regulamento, e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente 
publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
b) No caso de empresas constituídas no próprio exercício ou que não tenham demonstrações contábeis 
do último exercício social exigíveis, deverão apresentar “balanço de abertura” ou “balanço 
intermediário”, sendo este último previsto no art. 204 da Lei nº 6.404/76. 

 
c) No caso do interessado ser contribuinte com opção de Lucro Presumido ou enquadrado como Micro 
Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), fica dispensada a apresentação do Balanço 
Patrimonial com as demonstrações contábeis, devendo, entretanto, apresentar cópia da Declaração de 
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Renda - Pessoa Jurídica - na modalidade aprovada pela Receita Federal. 
 

d) As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada da publicação do balanço em diário 
oficial ou jornal de grande circulação, onde a empresa licitante está estabelecida. 

 
e) Certidão negativa de Falência, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo distribuidor judicial 
da sede da licitante, observado o disposto no Decreto federal 84.702/80, com prazo de validade de, no 
máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro 
prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento. 

 
6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
Licitação, através da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, demonstrando o cumprimento de obrigação assumida equivalente ao objeto licitado. 

 
6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 

se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Decreto estadual nº 
42.911, de 06.03.98 (Anexo VI); 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; e, 
de que a mesma não se encontra inadimplente e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas 
desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de órgãos públicos Federal, Estadual ou Municipal 
(Anexo VII); 

c) Declaração de que examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e 
submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo (Anexo VIII). 

 
6.2.  A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários à 

correta avaliação da documentação apresentada, bem como realizar diligências necessárias à 
comprovação das informações fornecidas. 

 
6.3.  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
6.3.1.  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer  

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. 

 
6.3.2.  As licitantes que optarem por autenticarem as cópias dos documentos de habilitação por servidor 

da Administração, deverá apresentá-los à repartição competente, juntamente com os respectivos 
originais, pelo menos, no dia anterior ao da realização da sessão. 
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a) Os documentos relacionados no inciso VI - “DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”,  
deverão ser apresentados por todas as empresas licitantes, dentro do envelope de documentação, 
observando-se os subitens 6.6.1 e 6.6.1.2. 
b) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

7.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do 
pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

7.2. Após os respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo IV, deste edital. 

 
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrada a etapa de credenciamento 
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 
7.3 - A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 
c) No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, 
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta. 
d) Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

 
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela; 

 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 

 
7.4.1 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes proponentes. 

 
7.4.2 - Para efeito de seleção das propostas, durante a etapa de lances, será considerado, 

preferencialmente, o valor unitário. 
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7.5 - O pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

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

7.7 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada redução mínima entre os lances, de 1% (um porcento) aplicáveis inclusive 
em relação ao primeiro. 

7.8 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

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

7.10 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
7.11 Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 
7.12 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços 

praticados no mercado, vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante 
pesquisa realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ou pelo órgão competente do 
Município, que será juntada aos autos, por ocasião da fase da negociação. 

7.13 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor. 

7.14 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do pregão, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante: 

 
a) substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
7.15.1. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
7.15.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
7.15.3. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
7.15.4. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
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VIII - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

8.1 - Em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, em 
seus artigos 42 usque 46, e Lei Complementar Municipal nº 2.488, de 17 de Março de 2.011, em seus 
artigos 27, 31, 35 e 36, será dado tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte. 

 
8.1.2 - A licitante que se apresentar como ME ou EPP, deverá exibir declaração de comprovação de 
enquadramento em um dos dois regimes caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento 
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Federal Complementar n° 
123 de 14/12/2006, nas condições especiais de que tratam os artigos 42 ao 45 da referida Lei, 
conforme modelo no Anexo V deste edital, o qual deverá ser apresentado FORA do envelope de 
habilitação. 

 
8.2 . DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

  

8.2.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se, então, o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2.2. A      ausência      de      manifestação      imediata      e       motivada       da       licitante  importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

8.2.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 

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

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

8.2.6. A adjudicação será feita pelo menor preço. 
 

IX - DA ATA, DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DOS PREÇOS 

9.1. A ata de registro de preços, que formaliza uma promessa de contratação de cunho irrevogável para o 
licitante vencedor, ou para o particular que concordar em executar o objeto da licitação pelo preço 
daquele, será subscrita pelo convocado e pela autoridade que rubricou/assinou o edital, no prazo de 3 
(três) dias úteis, contados da notificação. 
a)O licitante convocado que deixar de assinar a ata no prazo fixado, dela será excluído. A recusa equivale 
à infração prevista no artigo 81, do vigente Estatuto das Licitações e Contratos. 
 
b)O registro de preços terá validade de até 12 (doze) meses, cujo prazo iniciar-se-á a partir da data da 
data de assinatura da respectiva ata. 
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c) O cancelamento do registro de preços ocorrerá quando o fornecedor: 
 

• – recusar-se a retirar o instrumento contratual equivalente, no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 

 
• – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

 
• – for declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração, nos termos dos artigos 
7º. e 87, respectivamente, das Lei Federais nº. 8.666/93, alterada posteriormente, e, nº. 10.520, de 17 
de julho de 2.002. 

 

X - DA CONTRATAÇÃO 

10.1 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na 
licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento 
perder a validade. 

10.2  Não será exigida a prestação de garantia contratual, conforme faculdade insculpida no artigo 56, 
da Lei Federal nº 8.666/93, alterada posteriormente. 

10.3 - Se, por ocasião da formalização da ata de registro de preços, as certidões de regularidade de 
débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, a 
Seção de Licitações do órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

10.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 
trata este item, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

10.5  Quando a adjudicatária não apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.4 anterior, ou 
recusar-se a celebrar a ata de registro de preços, serão convocadas as demais licitantes 
classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 
contratação. 

10.6  Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação 
do aviso através do Diário Oficial do Município. 

10.7  O registro de preços na ata não obriga a Prefeitura Municipal de Pradópolis a firmar as 
contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada 
a legislação vigente, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições. 

 
10.8  O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo  
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65, § 1º, do Estatuto das Licitações. 
 

XI - ENTREGA / RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO: 

11.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação 
de fornecimento pelo Departamento de Assistência e Promoção Social, diretamente ao munícipe 
selecionado, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do 
recebimento da respectiva solicitação. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas 
diretamente aos munícipes selecionados pela Secretaria de Assistência Social. Todas as despesas de 
transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e 
outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão 
por conta exclusiva da contratada. 

 
11.2. O (s) ITEM (s) registrados e objeto(s) deste PREGÃO será(ão) entregue(s) em perfeita(s) 
condição(ões) de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, 
sem qualquer despesa adicional. 

 
11.3. Os itens deste PREGÃO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente no âmbito estabelecido 
neste Edital e Anexos, inclusive Contrato, para efeito simultânea ou posterior verificação, conforme o 
caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes 
de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo, observado o prazo de até 05 
(cinco) dias corridos de sua entrega. 

 
11.4. Em caso de não aceitação dos itens objeto(s) deste PREGÃO, fica a CONTRATATA obrigada a 
retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela 
CONTRATANTE, ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 28 e 
subitens deste EDITAL. 

 
11.5. Em caso de diferença de quantidade, fica a CONTRATADA obrigada a providenciar sua 
complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela 
CONTRATANTE, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 28 e 
subitens deste EDITAL. 

 
11.6. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), nos 
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do Contrato, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, no próprio Contrato, bem como dos contratos dela decorrentes. 

 

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 - Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, e 
consequente emissão da nota fiscal. 

 
12.2 - As notas fiscais deverão ser emitidas com a descrição correta dos serviços, e nas mesmas deverá 
constar o nº do Processo de Licitação e o nº do Pregão Presencial pertencente e a data de emissão com  
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no máximo 01 (um) dia de diferença da data de prestação do serviço. 
 

• - AS NOTAS FISCAIS DEVERÃO SER EMITIDAS SEPARADAS POR DEPARTAMENTO, As  notas 
fiscais deverão estar acompanhadas das requisições/autorização dos serviços. 

 
• - A licitante vencedora deverá constar nas notas fiscais o número da Conta Bancária, para  
 
fins de pagamento, através de depósito bancário. 

 
• - A licitante vencedora deverá emitir as notas fiscais dentro do prazo de vigência do contrato 
administrativo. 

 
• - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa contratada 
para as devidas correções e/ou substituições. 

 

XIII - DAS SANÇÕES DE INADIMPLEMENTO 

13.1. - As sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e 87, 
da Lei federal nº 8.666/93, com suas modificações posteriores, após regular processo 
administrativo, ficando assegurado prazo regulamentar do contraditório e da ampla defesa 

13.2.  Configurado o descumprimento da obrigação contratual será o contratado notificado da infração 
e da penalidade correspondente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, interpor recurso 
administrativo à autoridade superior competente. 

13.3. Recebido o recurso, a autoridade competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o 
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da 
penalidade. 

13.4. A inexecução total ou parcial do contrato administrativo, bem como a execução irregular ou com 
atraso injustificado, com garantia da defesa prévia, será passível das seguintes sanções: 

 
• - advertência; 

 
• - multa de mora de: 

 
13.4.1. 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 
13.4.2. 20% (vinte por cento) do valor referente à parte da obrigação contratual não cumprida, no 

caso de inexecução parcial da obrigação;  
13.4.3. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos 

estipulados, até 30 (trinta) dias; 
13.4.4. 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos  

estipulados, acima de 30 (trinta) dias; 
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• - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não inferior a dois anos. 

 
13.5. A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

pública destina-se a punir a reincidência em faltas que impliquem a rescisão unilateral do 
contrato. 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

 
14.2 - Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 
observado o disposto no artigo 9º, inciso X, da Resolução CEGP - 10/2002, a serem assinadas pelo 
pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

 
14.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata circunstanciada, enquanto que todos os documentos de habilitação, cujos envelopes foram 
abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que 
desejarem. 

 
• - O resultado deste pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Município e afixados no local de costume, na sede da Prefeitura 
Municipal, para amplo conhecimento dos interessados. 

 
• - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição 
para retirada no Setor de Licitação, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Pradópolis, 
durante 30 (trinta) dias após a publicação do contrato, findo os quais deverão ser destruídos. 

 
• - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão; devendo 
protocolizar na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Pradópolis. Não serão aceitos recursos 
enviados via fax ou pelo correio/Sedex. 

 
• - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia 
útil, anterior a data fixada para recebimento das propostas. 

 
• - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 
 

14.3. Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com o auxílio da 
Assessoria Jurídica e dos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
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14.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Guariba, neste Estado, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
14.5. - A ausência de representante legal ou preposto da empresa licitante, em qualquer momento da 
sessão pública, importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do 
pregoeiro. 

Pradópolis, 26 de Junho de 2019. 
 
 
 
 

SILVIO MARTINS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 

 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de até 4.200 (quatro mil e duzentas) cestas básicas 
para distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, pelo 
período de 12(doze) meses. 
 
JUSTIFICATIVA 
A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público de 
proceder-se a distribuição realizada pelo Departamento de Assistência e Promoção Social aos 
usuários/famílias, deste município, as quais, comprovadamente, se encontram em situação de 
necessidade, conforme avaliação realizada por profissionais competentes. 
 

QTD 

TOTAL DE 

CESTAS 

ITEM UND 

QTD 

POR 

CESTA 

DESCRIÇÃO 

4200 

1 Pct. 2 

Arroz agulhinha especial tipo I, longo fino, beneficiado, polido, procedência nacional e ser 
de safra corrente, limpo, grãos inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 14 %. 
Selecionado eletronicamente grão à grão, não sendo necessário lavar e nem escolher para 
sua preparação. Produto natural sem adição de elementos químicos (agrotóxicos). Pacote 
5 kg 

2 Pct. 2 

Feijão carioca (pct de 1 kg cada) feijão tipo 1, natural, novo, constituído de no mínimo 95 
% de grãos inteiros e correspondentes à variedade no tamanho e cor. De procedência 
nacional e ser de safra corrente. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias 
nocivas. 

3 Pct. 1 
Açúcar cristal (pct de 5 kg cada) contendo sacarose, originário do suco da cana, livre de 
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e detritos, animais e vegetais. 

4 Frasco 2 
Óleo vegetal alimentício, embalagem de 900 ml, originário de algodão, soja, milho ou 
girassol, produto refinado e de acordo com os padrões legais. 

5 Pct. 1 

Sal refinado e iodado, de primeira qualidade (pct de 1 kg cada). Formulado à partir de 
matérias primas selecionadas, sendo de primeira qualidade, ou seja, não deverá conter 
substâncias estranhas à sua constituição normal, ou seja, isento de matérias terrosas e 
parasitas, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa, devendo obedecer à 
legislação vigente 

6 Pct. 2 
Macarrão Tipo Esgaguete Semolado (pct de 500 grs cada). O produto deve ser fabricado 
com matéria prima de qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado 
de conservação. 

7 Pct. 1 
Café (com selo da ABIC – pct de 500 grs cada) produto devidamente selecionado, 
beneficiado, torrado e moído. 

8 Pct. 2 
Massa de tomate (350 grs cada) simples e concentrado, elaborado com frutos sadios, 
limpos e sem sementes. Isento de fermentações. 
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9 Pct. 1 Biscoito Recheado pcte 135gr 

10 kg 1 Salsicha de Frango  

11 kg 1 Coxa e Sobrecoxa de frango 

12 Pct. 1 Sabão em Barra 1Kg 

13 Pct  1 
Fubá (pct de 500 grs cada) fubá tipo mimoso 100% milho enriquecido com ferro e ácido 
fólico, obtido a partir da moagem do grão de milho 

14 Dz 1 Cartela com 1 dúzia de ovos de galinha, branco 

 
DA ENTREGA 
O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de 
fornecimento pelo Departamento de Assistência e Promoção Social, diretamente ao munícipe selecionado, 
a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da 
respectiva solicitação. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas diretamente aos 
munícipes selecionados pelo Departamento de Assistência e Promoção Social. Todas as despesas de 
transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e 
outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por 
conta exclusiva da contratada. 

 
DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
Para a aquisição do objeto, será empregada a modalidade de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL – 
REGISTRO DE PREÇOS, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da 
Lei n.º 10.520, de 17 de Julho de 2.002, do Decreto Municipal nº 1501 de 19 de Janeiro de 2010, e, 
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações.  

 
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
A empresa vencedora fica responsável pelos valores unitários do Item adjudicado à ela para formalização 
da Ata de Registro de Preços. O julgamento será de acordo com o “menor valor unitário do item”; com 
redução mínima entre lances será de 1% (um porcento). Será vencedora a licitante que apresentar o 
menor preço unitário por item (por cesta básica) do objeto a ser licitado. 

 
CONDIÇOES DE PAGAMENTO   
Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, contendo os dados bancários, número da ata de 
registro, pregão e processo licitatório, a qual deverá ser encaminhada a Diretoria competente para 
conferência e posterior autorização de pagamento. 

 
DO CONTRATO 
Deverá ser assinado, conforme minuta no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação da 
homologação. 

 
DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações, até a data de divulgação ou publicação do instrumento 
convocatório, notadamente no que se refere à quantidade, dados para a apresentação de proposta de  
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preço, bem como para se adequar às condições estabelecidas pela legislação de regência. 
 

 
 

Pradópolis, 26 de Junho de 2019. 
 
 

 
 

SILVIO MARTINS 
Prefeito Municipal 

 
 



18 

                                                                                                                     
 

 

\RUA TIRADENTES, 956 – CENTRO – PRADOPOLIS – SP – CEP 14.850-000.      
FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9900 

EMAIL: gabinete@pradopolis.sp.gov.br 
  

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 90/2019 

FOLHA:_________________  

ASS:_____________________ 

 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) PREGOEIRO (a) e Equipe de Apoio: 
 
Passamos as mãos de Vossa Senhoria, nossa proposta de preço referente aos itens do objeto do Pregão 
Presencial n° 22/2019, Registro de Preços para aquisição de até 4.200 (quatro mil e duzentas) cestas básicas 
para distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, pelo período de 
12(doze) meses.  
Para o fornecimento dos produtos/serviços, incluindo encargos e outras despesas inerentes, nosso preço 
total dos itens é de: 
 

QTD 

TOTAL DE 

CESTAS 

ITEM UND 

QTD 

POR 

CESTA 

DESCRIÇÃO MARCA 
V. UNIT 

R$ 

V. TOTAL 

R$ 

4200 

1 Pct. 2 

Arroz agulhinha especial tipo I, longo fino, beneficiado, 
polido, procedência nacional e ser de safra corrente, 
limpo, grãos inteiros mínimo de 90%, umidade 
máxima de 14 %. Selecionado eletronicamente grão à 
grão, não sendo necessário lavar e nem escolher para 
sua preparação. Produto natural sem adição de 
elementos químicos (agrotóxicos). Pacote 5 kg 

   

2 Pct. 2 

Feijão carioca (pct de 1 kg cada) feijão tipo 1, natural, 
novo, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros 
e correspondentes à variedade no tamanho e cor. De 
procedência nacional e ser de safra corrente. Isento de 
mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas. 

   

3 Pct. 1 

Açúcar cristal (pct de 5 kg cada) contendo sacarose, 
originário do suco da cana, livre de fermentação, isento 
de matéria terrosa, de parasitas e detritos, animais e 
vegetais. 

   

4 Frasco 2 
Óleo vegetal alimentício, embalagem de 900 ml, 
originário de algodão, soja, milho ou girassol, produto 
refinado e de acordo com os padrões legais. 

   

5 Pct. 1 

Sal refinado e iodado, de primeira qualidade (pct de 1 
kg cada). Formulado à partir de matérias primas 
selecionadas, sendo de primeira qualidade, ou seja, não 
deverá conter substâncias estranhas à sua constituição 
normal, ou seja, isento de matérias terrosas e 
parasitas, não podendo estar úmida, fermentada ou 
rançosa, devendo obedecer à legislação vigente 

   

6 Pct. 2 

Macarrão Tipo Esgaguete Semolado (pct de 500 grs 
cada). O produto deve ser fabricado com matéria 
prima de qualidade, isenta de matéria terrosa, 
parasitos e em perfeito estado de conservação. 
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7 Pct. 1 
Café (com selo da ABIC – pct de 500 grs cada) produto 
devidamente selecionado, beneficiado, torrado e 
moído. 

   

8 Pct. 2 
Massa de tomate (350 grs cada) simples e concentrado, 
elaborado com frutos sadios, limpos e sem sementes. 
Isento de fermentações. 

   

9 Pct. 1 Biscoito Recheado pcte 135gr    

10 kg 1 Salsicha de Frango     

11 kg 1 Coxa e Sobrecoxa de frango    

12 Pct. 1 Sabão em Barra 1Kg    

13 Pct  1 
Fubá (pct de 500 grs cada) fubá tipo mimoso 100% 
milho enriquecido com ferro e ácido fólico, obtido a 
partir da moagem do grão de milho 

   

14 Dz 1 Cartela com 1 dúzia de ovos de galinha, branco    

 
 

 
VALOR TOTAL: ____,__ (VALOR POR 
EXTENSO___________________________________) 
 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: 

AGÊNCIA: 

CONTA: 

 
 
Responsável pela assinatura do contrato/ata de registro de preços: .......... 
RG: ......... 
CPF: ............ 
CARGO: .............. 
 

 
 

Local e data. 

Assinatura 

 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante ou conforme 
proposta eletrônica fornecida pela prefeitura 
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ANEXO III 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) PREGOEIRO (a) e Equipe de Apoio: 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo 

da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., representada neste 

ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))               Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula 

de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador 

o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF 

n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para  representar a (Razão Social da 

Empresa) perante ....................  (indicação do órgão licitante), no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL 

N.º 22/2019, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive 

apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os 

envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (N°01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da 

Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de 

formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),negociar a redução de preço, desistir expressamente da 

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente 

sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,  assinar a ata da sessão, prestar todos 

os esclarecimentos solicitados pelo (a) PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia ............. 

Local e data. 

Assinatura 

 

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

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante  
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) PREGOEIRO (a) e Equipe de Apoio: 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002,   a empresa 
............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 22/2019 , cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de até 4.200 (quatro mil e 
duzentas) cestas básicas para distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social 
temporária, pelo período de 12(doze) meses. 
 
 
...................., .... de ............. de 2019 
 
 
 
 
 
......................................................................... 
assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante  
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (SOMENTE PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE) 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) PREGOEIRO (a) e Equipe de Apoio: 
 
 
(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº ____ , com sede na (endereço completo) por intermédio de seu representante 
legal, para fins do Pregão Presencial n° 22/2019 DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 
 

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento à Lei Federal 
Complementar 123/2006. 
 

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Federal Complementar 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 
32,§2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 

Local e Data 
 

(assinatura do representante legal) 
 
 
 

Nome ou carimbo do declarante:    

Cargo ou carimbo do declarante:      

Nº da cédula de identidade:    

Telefone, fax e e-mail para contato:   

 

 

    

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) PREGOEIRO (a) e Equipe de Apoio: 
 
 
A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº 
_____________, sediada à Rua/Avenida ___________________nº ________, Setor/Bairro 
____________________, na cidade de ________________ Estado de _______, neste ato representado 
pelo seu sócio/procurador o Senhor ___________, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na 
_________, portador da Carteira de Identidade n°______ e CPF n° ___________, DECLARA, para fins do 
disposto no art.7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

________________________, ______/ ______/ 2018. Local e Data 
 
 
 
 

________________________________________ 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 

 
 

Carimbo do CNPJ 
 
 
 

 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante  
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) PREGOEIRO (a) e Equipe de Apoio: 
 
 
A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº 
_____________, sediada à Rua/Avenida ___________________nº ________, Setor/Bairro 
____________________, na cidade de ________________ Estado de _______, neste ato representado 
pelo seu sócio/procurador o Senhor ___________, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na 
_________, portador da Carteira de Identidade n°______ e CPF n° ___________, DECLARA, sob as penas 
da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para licitar ou contratar com a 
Administração; e, de que a mesma não se encontra inadimplente e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas 
desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de órgãos públicos Federal, Estadual ou Municipal, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
________________________, ______/ ______/ 2018. Local e Data 
 
 
________________________________________ 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 
 
 
Carimbo do CNPJ 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante  
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE EXAMINOU O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 90/2019 
Local: Prefeitura Municipal de Pradópolis 
 
Ao (a) PREGOEIRO (a) e Equipe de Apoio: 
 
A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, 
sediada à Rua/Avenida ___________________nº ________, Setor/Bairro ____________________, na 
cidade de ________________ Estado de _______, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o 
Senhor ___________, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na _________, portador da 
Carteira de Identidade n°______ e CPF n° ___________, DECLARA, sob as penas da Lei, que examinou o 
presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas 
no mesmo. Declaro ainda que: 
 
• Declaramos que os preços ora ofertados são irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses. 
• Declaramos que em nossos preços já estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive as 
despesas com transportes, seguros em geral, encargos da legislação trabalhista, previdenciária, da infortunística 
do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios, resultantes de impostos, 
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução 
total e completa do fornecimento dos produtos constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 
regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS. 
• Declaramos ainda, que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento dos locais 
onde serão entregues os produtos. 
• No fornecimento dos produtos observaremos rigorosamente as especificações das normas determinadas 
pela ABNT, normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 
como as recomendações e instruções da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS, 
assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo produto fornecido, de conformidade com as normas 
mencionadas. 
________________________, ______/ ______/ 2018. Local e Data 
 ________________________________________ 
Nome, RG do Representante Legal, Carimbo e Assinatura 
 
 
Carimbo do CNPJ 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante  
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ANEXO IX 
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ........./2019 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 90/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2019 

EDITAL Nº 35/2019 
 

  
Pelo presente instrumento contratual, a Prefeitura Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo, 
com CPNJ sob nº 48.664.296/0001-71, com endereço na Rua Tiradentes nº 956, nesta cidade de 
Pradópolis, neste ato representada pelo Sr.........., Prefeito Municipal, de agora em diante 
denominado  simplesmente PREFEITURA, e de outro lado a Empresa ......................................, 
estabelecida na ............... nº ....... Bairro de .........., Cidade de ..................., Estado de .....................,  inscrita 
no CNPJ sob nº ..................................., telefone ...... e-mail ......neste ato representada por ........................., 
............. doravante designada “CONTRATADA”, ajustam o presente contrato mediante as seguintes 
cláusulas representadas a seguir: 
 

1. OBJETO 

1.1. Registro de Preços para aquisição de até 4.200 (quatro mil e duzentas) cestas básicas para 
distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, pelo período de 
12(doze) meses, conforme tabela de preços abaixo: 

 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer por sua conta e risco o pessoal necessário para a entrega 
do objeto deste contrato, respondendo a CONTRATADA por todas as obrigações previdenciárias, 
securitárias, trabalhistas e civis, relativa aos funcionários que forem utilizados, nos moldes do art. 
71, da Lei 8666/93 e suas alterações. 

 

3. VIGÊNCIAS E PRAZOS 

3.1. O presente contrato vigorará pelo período de 12(doze) meses a contar a partir da data de 
assinatura. 
 

QTD 

TOTAL 

DE 

CESTAS 

ITEM UNID 

QTD 

POR 

CESTA 

DESCRIÇÃO MARCA 
UNIT 

(R$) 

TOTAL 

(R$) 
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3.2  O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de 
solicitação de fornecimento pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ao munícipe 
selecionado, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da 
data do recebimento da respectiva solicitação. As entregas do objeto desta licitação deverão ser 
realizadas diretamente aos munícipes selecionados pela Secretaria de Assistência Social. Todas as 
despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e 
previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 
desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.. 
 

4.    PREÇO 

 
4.1. O valor total deste Contrato é de R$ ...................... (..........................), conforme Preços da Proposta 
vencedora do certame, ofertada pela CONTRATADA e Homologada pela PREFEITURA. 
 

5. PAGAMENTO 

 
5.1 . O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e emissão da 
respectiva nota fiscal, observadas as apresentações das certidões de regularidade perante ao INSS 
e FGTS, previstas neste Edital, com o ateste da Diretora de Assistência Social, na seguinte conta: 
 
BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA: 
 
5.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e/ou 

implicará na aceitação dos serviços. 

5.3. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, 

subsistirá na forma da Lei. 

5.4. Fica expressamente estabelecido que a PREFEITURA não aporá aceite em duplicatas, 

triplicatas e/ou letras de câmbio, e que somente liquidará os títulos mediante regular tramitação e 

aprovação e aprovação das medições à eles vinculadas, conforme preconiza o art. 63, da Lei 

4320/64, como também não aceitará cobrança bancária. 

5.5. O não cumprimento do quanto aqui disposto implicará postergação dos pagamentos 

correspondentes pelo período de inadimplência na entrega dos documentos, sem prejuízo das 

demais sanções estabelecidas neste instrumento. 

5.6. O quanto estabelecido neste item não exime a CONTRATADA de exibir a PREFEITURA, quanto 

esta entender conveniente, os comprovantes de recolhimento de todos os tributos, contribuições e  
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demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento. 

6. REAJUSTE  

 
6.1. Os valores pactuados no presente contrato não sofrerão reajustes no seu período de vigência. 

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 
7.1. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, a manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação 
que deu origem ao presente instrumento, comunicando imediatamente qualquer fato ou 
circunstância superveniente que altere tais condições. 
 
7.2. A CONTRATADA é a responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA. 
 
7.3. A CONTRATADA é responsável pela entrega do objeto deste instrumento em plena 
conformidade com  as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a reparar, 
refazer ou repor qualquer parte da execução do serviço, que venha a apresentar defeitos ou 
incorreções, resultantes de irregularidades na execução, no prazo que lhe for fixado pela 
PREFEITURA, sem ônus adicionais e sem prejuízo do disposto na Cláusula de Multas e Penalidades 
deste instrumento. 
 
7.4 Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter a PREFEITURA à 
margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo CONTRATADA em 
qualquer circunstância, nesse particular, considerado como única e exclusiva empregadora e 
responsável por qualquer ônus que a PREFEITURA venha arcar em qualquer época, decorrente de 
tais ações, reivindicações ou reclamações. 
 
7.5 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões quantitativas no objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de 
seu valor total, alterações essas que, se necessárias, serão regularizadas por meio de aditivos 
contratuais. 

 

8. FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO        

      
8.1 Não obstante a CONTRATADA ser a responsável pela entrega do objeto deste contrato, a 
PREFEITURA reserva-se o direito de exercer a fiscalização do objeto do contrato por intermédio 
de seus fiscais ou pessoas devidamente autorizadas. 
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9. MULTAS E PENALIDADES 

 
9.1. À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigar-se-á ao 
pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, à 
época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa. 
 
9.2. Pelo atraso injustificado na entrega dos objetos dentro do prazo estabelecido neste 
instrumento, a contratada pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa: 
 
9.3. Atraso em até 05 (cinco) dias consecutivos: multa de 0,20% ao dia, sobre o valor total deste 
instrumento; 
 
9.4. Atraso de 06 (seis) à 10 (dez) dez dias consecutivos: multa de 0,40% ao dia, sobre o valor total 
deste instrumento; 
 
9.5. Superior a 10 (dez) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando as penalidades constantes 
neste instrumento. 
 
9.6. A multa prevista nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. A CONTRATADA também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais n.º 
8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações. 
 

10. RESCISÃO     

 
10.1. Constitui motivo de rescisão do presente Contrato, unilateralmente pela PREFEITURA, no 
caso, por ato da CONTRATADA, se verifique qualquer das ocorrências relacionadas a seguir ou das 
demais situações previstas em lei: 
 
10.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, ou 
prazos, observadas as disposições deste instrumento e dos anexos do Edital; 
 
10.1.2. Paralisação do fornecimento objeto deste Contrato, sem justa causa e prévia comunicação a 
PREFEITURA. 
 

11 . DAS FALHAS 

 
11.1. A CONTRATADA é responsável pela qualidade dos produtos objeto do presente certame, 
sendo responsável pelos danos eventualmente causados pelos mesmos. 
 

12. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 



                                                                                                                     
 

\RUA TIRADENTES, 956 – CENTRO – PRADOPOLIS – SP – CEP 14.850-000.      
FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9900 

EMAIL: gabinete@pradopolis.sp.gov.br 
 

 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

 

PROCESSO: 90/2019 

FOLHA:__________________  

ASS:______________________ 

12.1 Qualquer alteração deste Contrato, bem como dos seus anexos, somente será válida quando  
formalizada por aditamento permitidos por Lei. 
 

13. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS   

 
13.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por 
verbas, constantes do orçamento vigente, oriundas de recursos próprios. 
 
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 
02 PODER EXECUTIVO 
02 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCI 
020601 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 
08 244 Assistência Comunitária 
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 244 0019 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL 
08 244 0019 2011 0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 

274 3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR 

0.01.00 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 
 

14. FORO 

 
14.1.  As partes signatárias deste instrumento elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Guariba/SP, para dirimir quaisquer questões 
referentes a este contrato. 

 
E, por se acharem justas e acordadas, firmas as partes, o presente Instrumento, na presença de 
duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 
 
 

Pradópolis, .... de  .......... de 2019. 
Prefeitura de Pradópolis 

Silvio Martins 
 
 

Empresa Licitante 
 
 
 

Testemunhas: 
 
1)__________________________       2)__________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 

CONTRATADA:  

CONTRATO N°:  

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de até 4.200 (quatro mil e duzentas) cestas 
básicas para distribuição gratuita as famílias em situação de vulnerabilidade social 
temporária, pelo período de 12(doze) meses.  
 
ADVOGADO(S):  

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, 

e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 

que couber.  

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Município, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais.  

Pradópolis, .... de ............. de .......... 

 

 

SILVIO MARTINS 
Prefeito Municipal 

 

 

CONTRATADA 
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A N E X O  X  
R E C I B O  D E  R E T I R A D A  D E  E D I T A L  

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2019 

PROCESSO N° 90/2019 
Razão Social 
 
CNPJ n° 
 
Endereço: 
 
e-mail: 
 
Cidade: 
 

Estado: 

Telefone: 
 

Fax: 

Pessoa para contato: 
 
                 Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada. 
 
                  Local: _____________, _____, de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura 

 
 

Senhor Licitante, 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Pradópolis e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação. 
A não remessa do presente recibo ao Departamento de Licitação implicará de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório bem como quaisquer informações adicionais. 
 

Pradópolis, 26 de Junho de 2019. 
 
 
 

Departamento de Licitações 
 


