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EDITAL 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016 

PROCESSO Nº 31/2016 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IBIRAREMA, designada pela Portaria n.º 2.319, de 04 de janeiro de 2016, usando das atribuições 

que lhe são conferidas e atendendo DETERMINAÇÃO do Senhor Prefeito. 

  

FAZ SABER, a todos os interessados, que se acha aberto na sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IBIRAREMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ 

sob nº 46.211.694/0001-07, neste ato representado pela Diretora do Departamento de 

Educação, ANA ROSA DE OLIVEIRA CONTE, considerando o disposto no art. 21 da Lei 

11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n.º 26 de 17/06/2013, através do Setor de Merenda Escolar, 

FAZ SABER, a todos os interessados, que se acha aberto na sede da Prefeitura Municipal de 

Ibirarema, à Av. Deputado Nelson Fernandes, nº 350, Centro, na cidade de Ibirarema, procedimento 

de mediante chamada pública, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e de 

empreendedor rural, em cumprimento a Lei 11.947/2009, para o ano letivo de 2016.  Os 

interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço, até o DIA 31 

DE MARÇO DE 2016, ÀS 10:00 HORAS, no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Ibirarema, no endereço acima citado, para abertura, dez minutos após o recebimento 

dos envelopes de nº 01 e 02.  

 

1 – DO OBJETO 

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para 

atender os alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Infantil da Rede 

Municipal de Ensino, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública não podendo 

ultrapassar os valores unitários máximos estimados, salvo nos casos de produtos orgânicos, 

conforme quadro abaixo: 

 

Ítem Unidade Descrição 
Preço Máximo 

Unitário 

1 Kg Abobrinha verde 
2,43 

2 unidade Acelga 3,25 

3 maço Agrião 2,50 

4 pé Alface crespa 
2,17 

5 pé Alface lisa 2,17 

6 Kg Banana maçã 
3,64 

7 Kg Banana nanica 
2,66 

8 Kg Batata doce 3,67 

9 Kg Beringela 2,50 

10 Kg Beterraba 2,64 
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11 maço Brócolis 3,75 

12 Kg Cebola 4,51 

13 Kg Cenoura 2,56 

14 
maço c/ 

100g 
Cheiro verde 

2,13 

15 pé Chicória 2,17 

16 Kg Chuchu 3,65 

17 maço Couve folha 
2,33 

18 unidade Couve-flor 4,16 

19 maço Espinafre 3,00 

20 Kg Laranja lima 
2,92 

21 Kg Laranja pera 
1,72 

22 Kg Mamão formosa 
2,75 

23 Kg 
Mandioca 

descascada 2,66 

24 Dúzia Milho Verde 
6,33 

25 Kg 
Pimentão 
amarelo 7,96 

26 Kg 
Pimentão 
Vermelho 7,96 

27 Kg Quiabo 3,92 

28 Kg Repolho verde 
3,00 

29 Kg Tomate salada 
3,91 

30 Kg Vagem 6,28 

 

1.1 – Em atendimento ao artigo 29, § 2º da Resolução FNDE n° 26, a Entidade Executora que 

priorizar na chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer 

os preços em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos 

convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, neste caso o agricultor que 

ofertar na proposta de venda algum produto orgânico deverá apresentar o “CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE ORGÂNICA PARA O MERCADO BRASILEIRO”, para obter o benefício de 

acréscimo nos preços. 

 

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 – Os recursos financeiros para a realização do objeto deste procedimento, correrão 

futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Dep. Municipal  de 

Educação. 
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Departamento Municipal de Educação 

02.02.01.12306.0104.2.110- Manutenção da Alimentação Escolar 

33.90.30.00- Material de Consumo 

05- Transferências e Convênios Federais 

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

3.1. - O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação: 

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

b) - Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas; 

c) - Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Fazenda Federal (consistindo em certidão 

negativa de tributos e contribuições federais e certidão de quitação da dívida ativa da união, 

expedida pela procuradoria da fazenda nacional); 

d) - Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, 

no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. 

Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

e)- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

f)- Declaração de Produção (Anexo III). 
 

 

4 - ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

4.1- O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação: 

a ) - Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) - Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor 

Familiar participante; 

c) - Declaração de Produção (Anexo III). 
 

 

5 - ENVELOPE Nº. 02 – PROJETO DE VENDA 

5.1. No envelope nº. 02 constarão o Projeto de Venda conforme anexo I da Resolução n.º 38 do 

FNDE, de 16/07/2009, a qual: 

a) deverá ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da associação ou cooperativa, 

datada e assinada por seu representante legal; 

b) discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e condições 

do Anexo I; 

c) preço unitário de cada item (algarismo), devendo ser cotado em real e com até duas casas 

decimais após a vírgula (R$ 0,00); 

d) o Projeto de Venda deverá ser feito de forma clara, sem rasuras e entrelinhas, que prejudiquem a 

interpretação da proposta; 
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e) nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários ao perfeito 

cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos sobre o 

fornecimento dos gêneros alimentícios; 

f) Os preços dos produtos oferecidos não sofrerão alterações em virtude de fretes, impostos ou 

quaisquer outras despesas, que correrão por conta da proponente. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública; 

6.2. Cada grupo de fornecedores (formal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de 

alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

6.3. A Comissão Permanente de Licitações classificará as propostas, considerando-se a ordenação 

crescente dos valores e de conformidade, primeiramente, com os produtos orgânicos e 

agroecológicos, sendo que a quantidade restante do mesmo produto será completada com os 

produtos convencionais. 

6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas produtores/cooperativas, será realizado 

sorteio entre elas, na forma do art. 45, § 2º da Lei 8.666/1993 e suas alterações, para que se 

identifique o vencedor de cada item. 

6.5. Após a classificação, o critério final de julgamento será o de menor preço por item. 

 

7 - PREÇO 

No caso de existência de mais de um Grupo Formal ou Informal participante do processo de 

aquisição para a alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor do âmbito local, desde que os 

preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, resguardadas as condições previstas 

nos §§ 1º e 2º, do artigo 14, da Lei nº 11.947/2009. 

 

8- RESULTADO 

A Comissão Julgadora divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a conclusão dos 

trabalhos desta chamada pública. 

 

9 - LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

9.1. Os hortifrutigranjeiros deverão ser entregues diariamente junto à cozinha piloto, sito na Rua 

Samuel Klepach nº 221, conforme cronograma de entrega constante do Anexo I, a fim de atender a 

merenda escolar junto às escolas municipais.  

 

10 – PAGAMENTO E REAJUSTE 

10.1. Após o aceite definitivo de cada parcela dos produtos adquiridos, o pagamento será efetuado 

em 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal, vedada à antecipação de pagamento, para 

cada faturamento. 

10.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, que venham a causar desequilíbrio econômico-

financeiro do presente contrato, os seus valores poderão ser revistos nos termos do artigo 65, inciso 

II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
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11.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos hortifrutigranjeiros 

com a especificação. 

11.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade das hortifrutigranjeira e 

consequente aceitação. 

 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da referida Resolução do 

FNDE; 

12.2. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos 

cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. 23 § 6º, da 

mencionada Resolução do FNDE, site: http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf; 

12.3. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade às propostas dos 

grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da referida Resolução do FNDE; 

12.4. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

12.5. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a 

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP 

por ano civil; 

12.6. A aquisição dos hortifrutigranjeiros será formalizada através de um Contrato de Aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo II. 

12.7-. Na verificação dos produtos, se for constatado alguma desconformidade com o solicitado 

nesta chamada pública o mesmo será recusado. 

12.8 - Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias após convocação do interessado, para assinatura 

do contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

parte, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração. 

12.9 - Em caso de rescisão de contrato, será aplicado o disposto no art.58, Inciso II, e 77 a 80 da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

12.1 - O interessado decaíra do direito à contratação caso descumpra o prazo estabelecido, sem 

prejuízo das sanções no art. 81 da Lei Federal 8.666/93. 

12.11 - Fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO 

Ibirarema/SP, 10 de março de 2016. 

_______________________________ 

FÁBIO DE PAULA 

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO 

 

 

_____________________________________ 

ANA ROSA DE OLIVEIRA CONTE 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
 

 
 

Ítem Qtde Unidade Produto Descrição Cronograma de Entrega Valor  unitário Valor Total 

1 900 Kg 
Abobrinha 

verde 

Brasileira, 
primeira 

qualidade, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Identificação da proposta de atendimento ao Edital de Chamada Pública nº 
001/2016 
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente 
 

2. CNPJ 

3. Endereço  
 

4. Município  5. CEP 

6. Nome do representante 
legal  
 

7. CPF 8. DDD/Fone 

9. Banco  10. Nº da 
Agência  
 

11. Nº da Conta Corrente 
 

B – Grupo Informal 
1. Nome do Proponente  
 
2. Endereço  3. Município  4. CEP 

 
5. Nome da Entidade Articuladora  
 

6. CPF  7. DDD/Fone 
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2 225 unidade Acelga 

Fresca, primeira 
qualidade, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

3 720 maço Agrião 

Fresca, primeira 
qualidade, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

4 800 pé 
Alface 
crespa 

Primeira 
qualidade, 
tamanho e 
coloração 

uniforme, firme 
e isenta de 

sujidade 

03 vezes por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

5 6000 pé Alface lisa 

Primeira 
qualidade, 
tamanho e 
coloração 

uniforme, firme 
e isenta de 

sujidade 

03 vezes por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

6 500 Kg 
Banana 
maçã 

Pencas 
uniformes, 

compolpa firme, 
intacta e madura 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

7 1500 Kg 
Banana 
nanica 

Pencas 
uniformes, 

compolpa firme, 
intacta e madura 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

8 200 Kg Batata doce comum, firme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    
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9 250 Kg Beringela 
consistência 
firme, casca 

uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

10 200 Kg Beterraba 

Fresca, 
compacta, isenta 

de 
enfermidades, 

tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

11 50 maço Brócolis 

Comum, fresco, 
tamanho e 
coloração 

uniforme, firme 
e intacto 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

12 400 Kg Cebola 
Graúda, firme e 

sem lesões 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

13 900 Kg Cenoura 

Firme, intacta, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

14 2000 
maço c/ 

100g 
Cheiro 
verde 

Primeira 
qualidade, sem 

sujidade, 
uniforme, firme 

e intacta 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

15 150 pé Chicória 
Fresca, limpa e 

uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    
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16 200 Kg Chuchu 

Firme, intacta, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

17 500 maço Couve folha 

Fresca, 
uniforme, sem 
enfermidades e 

parasitas 

01 vez por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

18 100 unidade Couve-flor 

Fresca, 
uniforme, sem 
enfermidades e 

parasitas 

01 vez por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

19 480 maço Espinafre Fresca, uniforme 

01 vez por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

20 900 Kg 
Laranja 

lima 

Fresca, graúda, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

21 900 Kg 
Laranja 

pera 

Fresca, graúda, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

22 675 Kg 
Mamão 
formosa 

Livre de 
sujidade, firme, 

consistente e 
maduro 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    
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23 500 Kg 
Mandioca 

descascada 

Boa qualidade 
sem rachaduras, 

perfurações e 
cortes, com 

aspecto, aroma e 
sabor típicos do 
produto, livre 

umidade 
externa, sem 
casca, polpa 

branca ou 
amarelada e de 
aspecto fresco. 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

24 500 Dúzia 
Milho 
Verde 

fresco, 
descascado e 

limpo 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

25 60 Kg 
Pimentão 
amarelo 

Sem lesões, 
firme e primeira 

qualidade 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

26 60 Kg 
Pimentão 
Vermelho 

Sem lesões, 
firme e primeira 

qualidade 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

27 150 Kg Quiabo 

Boa qualidade e 
sem defeitos 

grosseiros, verde 
escuro a médio, 

de colheita 
recente 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

28 500 Kg 
Repolho 

verde 

Fresco e de 
primeira 

qualidade 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    
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29 900 Kg 
Tomate 
salada 

Graúdo, firme, 
intacto e isento 

de sujidade 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

30 350 Kg Vagem 
Macarrão curta, 

tipo A 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

 
Total……………….. 

 R$                  
-    

 
 

C – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS 
PRODUTOS 
 
D – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE 
(breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 
 
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as 
informações acima conferem com as condições de fornecimento. 
Local e Data:  ____________________________________ 

Assinatura do Representante 
do Grupo Formal ou Informal 

Fone/E-mail: 
CPF:  

 

 

PRAZO DE VIGENCIA: ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Prefeitura Municipal de Ibirarema, 10 de março de 2016. 

 

 

_______________________________ 

FÁBIO DE PAULA 

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

_____________________________________ 

ANA ROSA DE OLIVEIRA CONTE 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO II  

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º 

 

   Ref.: A CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2016 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

E __________________________________________________QUE TRATA DA AQUISIÇÃO 

PARCELADA, EM ENTREGAS SEMANAIS, DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

Aos ________dias do mês de __________, do ano de dois mil e dezesseis, presentes as partes de 

um lado, o MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n.º 

46.211.694/0001-07, com endereço à Rua Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, na cidade de 

Ibirarema, comarca de Palmital, Estado de São Paulo, representada por seu Prefeito Municipal, 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua XV de 

Novembro, nº 185, no município de Ibirarema, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.978.857-

1 SSP/SP e do CPF/MF n.º 306.487.818-28, de ora em diante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e, de outro lado, ________________________________, portador da Cédula de 

Identidade - RG n.º ___________________ e CPF ______________________, de ora em diante 

denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o quanto segue, com 

fundamentos nas disposições Lei n.º 11.947, de16/06/2009, e tendo em vista o que consta na 

Chamada Pública nº 01/2016, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de 

educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.º 01/2016 e de 

forma parcelada, de acordo com as necessidades da municipalidade: 

------- 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO FORNECIMENTO 

2.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 

ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO LIMITE 

3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 
Rua Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422 

Sítio: www.ibirarema.sp.gov.br – E-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br – IBIRAREMA/SP 

 “PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE”  

 

ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA INFORMAÇÃO 

4.1. OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 

informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DA ENTREGA DO OBJETO 

5.1. A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com as necessidades 

da Municipalidade e cronograma de entrega constantes do Projeto de Venda, mediante requisição 

emitida por funcionário da Prefeitura Municipal, com antecedência de 03 (três) dias úteis, na 

Cozinha Piloto Municipal, sem quaisquer despesas extras para esta.  

5.2. Não serão tolerados defeitos graves, aqueles que comprometem a aparência, conservação e 

qualidade do produto, restringindo ou inviabilizando o seu uso (podridão, dano profundo, passadas) 

que representem quantidade superior a 2% do peso total de cada embalagem do produto entregue.  

 

CLÁUSULA SEXTA 

DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 

R$ ____ (_____). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DOS VALORES JÁ INCLUSOS 

7.1. No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos 

humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 

previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes 

do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

Departamento Municipal de Educação 

02.02.01.12306.0104.2.110- Manutenção da Alimentação Escolar 

33.90.30.00- Material de Consumo 

05- Transferências e Convênios Federais 

 

CLÁUSULA NONA 

DOS PAGAMENTOS, CONDIÇÕES E REAJUSTE 
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9.1. Para recebimento do pagamento pelo fornecimento do objeto, a CONTRATADA emitirá as 

respectivas notas. 

9.2. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias da 

emissão da Nota Fiscal. 

9.2.1. A critério da Administração, o pagamento poderá ser efetuado através de cheque nominal 

emitido pela Prefeitura, que deverá ser retirado no setor da Tesouraria da Prefeitura no prédio do 

Paço Municipal, ou depositado em conta bancária do interessado, que deverá fornecer seu número 

por escrito. 

9.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9.4. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, que venham a causar desequilíbrio econômico-

financeiro do presente contrato, os seus valores poderão ser revistos nos termos do artigo 65, inciso 

II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DA INADIMPLÊNCIA 

10.1. Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 

da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA RESPONSABILIDADE 

11.1. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de 

danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO INTERESSE PÚBLICO 

12.1. A CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 

particulares poderá: 

12.1.1. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 

12.1.2. Fiscalizar a execução do contrato; 

12.1.3. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DA MULTA 

13.1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Departamento Municipal de Educação, 

da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas 

pelo FNDE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DAS LEIS, RESOLUÇÕES 

15.1. O presente contrato reger-se-á, ainda, pela chamada pública n.º 01/2016, pela Resolução 

CD/FNDE n.º 38, de 16/07/2009, pela Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a 

qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DO ADITAMENTO 

16.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardada as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

DA RESCISÃO 

17.1. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, poderá ser 

rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos seguintes casos: 

17.1.1 por acordo entre as partes; 

17.1.2.pela inobservância de qualquer de suas condições; 

17.1.3.qualquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

DA VIGÊNCIA 

18.1. O presente contrato terá vigência até 31/12/2016, contados de sua assinatura, ou a entrega 

total das quantidades contratadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

DO FORO 

19.1. Para solução de quaisquer questões ou controvérsias relacionadas com o presente Termo de 

Contrato, fica desde já eleito o foro da comarca de Palmital, com renúncia expressa de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

19.2. E assim, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo de Contrato em 

04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim. 

 

 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

     THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

      PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

     CONTRATADO 

Testemunhas 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO 

 
 
 

(NOME DO AGRICULTOR), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), 
(PROFISSÃO), portador (a) da Cédula de Identidade nº _________________________, 
emitida (pela) _______________/__________, em ______/_______/________, inscrito (a) no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob nº _________________________, detentor da 
Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP Física) nº ____________________, residente e 
domiciliado (a) ___________________________________________, Bairro 
_______________________, CEP ___________ na cidade de _____________________, Estado 
___________________ DECLARA, atendendo ao disposto na Resolução/FNDE/CD nº 
26/2013 e sob as penas de Lei, que os produtos cotados na Chamada Pública nº 
01/2016, são oriundos de produção própria. 
 

Declaro ainda, que autorizo o responsável designado para fazer vistorias 
em minha produção sem aviso prévio. 
 

Ibirarema, ___ de ___________________ de 2016. 
 
 
 

____________________________________________________ 
(Assinatura do Agricultor) 

Nome do Agricultor 
RG nº 
CPF nº 
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 68/2016 

PROCESSO N.° 83/2016 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/07/2016 a partir das 08:00 HORAS 

LOCAL: SALA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NA 

AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES, Nº 350, EM IBIRAREMA (SP). 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA 

SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. 

 

 

O Senhor THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, Prefeito do Município de 

Ibirarema, usando da competência delegada no Decreto Municipal nº 

14/2005, de 16/08/2005, torna público que se acha aberta, nesta unidade, a 

licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 

ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

LÂMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS 

PÚBLICOS descritas no anexo I deste edital, que será regida pela Lei 

federal n.° 10.520, de 17 de janeiro de 2002, Decretos Municipal n.° 14, de 

16 de agosto de 2005, e n.° 72 de 27 de novembro de 2013, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 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 data de 27/07/2016, a partir das 08:00 

horas, na sala da Comissão Municipal de Licitações, localizada na Avenida Deputado Nelson 

Fernandes, n.º 350, Centro, em Ibirarema (SP), e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 

Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

I - DO OBJETO  
 

1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE LÂMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, conforme 

especificações constantes do Anexo I. 

 

 

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. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO  
 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
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a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;  

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com 

firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 

comprove os poderes do mandante para a outorga.  

3.2 - Para obter os benefícios da Lei Complementar n.° 123/06, as microempresas e 

empresas de pequeno porte deverão apresentar o TERMO DE OPÇÃO, conforme modelo constante 

do ANEXO V e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio (conforme 

Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, 

de 30 de abril de 2007, publicada no DOU de 22/05/2007). 

3.2.1 - para se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 966 da 

Lei19.406/02, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, deverão cumprir as disposições do artigo 3° da Lei Complementar n.° 

123/06,além de, não incorrer em nenhuma das exceções contidas nos incisos I a X do § 4º do artigo 

3º da LeiComplementar n.° 123/06. 

3.2.2 - ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido 

de admitir que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de 

obter tratamento diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3° da 

LeiComplementar n.° 123/06, ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X 

do§4º do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06, constitui fraude à realização de ato do 

procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei n.° 

8.666/93. 

3.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto.  

3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro.  

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.° 01 e 02.  

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, a 

identificação da licitante, e os seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO N.° 68/2016 

PROCESSO N.° 83/2016 
 

 

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO N.° 68/2016 

PROCESSO N.° 83/2016 
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V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 

5.1 - A proposta, nos termos do item 4.2 da clausula IV, deverá ser apresentada datilografada 

ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração; 

devendo conter: 

5.1.1 - item (compatível com o objeto descrito), e especificação técnica completa, desde 

que já não definida no ANEXO I; 

5.1.2 - identificação completa do produto, constando inclusive a marca, ou 

procedência; 

5.1.3 - Proposta com o preço unitário e total para cada item, expressos em moeda 

corrente nacional. Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas, impostos ou taxas 

e encargos sociais, não cabendo qualquer outro custo adicional. É expressamente vedada a inclusão 

de valores pertinentes a encargos financeiros ou de previsões inflacionarias. 

5.1.4 - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 

contados da data de encerramento da licitação. 

5.2 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, 

não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente. 

5.3 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando 

às cláusulas e condições do presente Edital. 

5.4 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  
 

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.2 da clausula IV, 

deverá conter os documentos a seguir:  
 

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) 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 "a" a "d" deste subitem 6.1.1 

não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados 

para o credenciamento neste Pregão.  

 

 

6.1.2 - REGULARIDADE CADASTRAL  
 

6.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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6.1.2.2 - prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

 

6.1.3 - REGULARIDADE FISCAL 

 

6.1.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

6.1.3.2 - Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 

6.1.3.3 - Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

6.1.3.4 - Prova de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) 

6.1.3.5 - Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

 

Observação: Desde o dia 03/11/2014, a Receita Federal emite as certidões relativas aos itens 

6.1.3.1 e 6.1.3.4 em uma única certidão, denominada “Certidão de regularidade das contribuições 

previdenciárias e de terceiros”. 

 

6.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA 

 

6.1.4.1. - a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

 

OBS. – Caso alguma certidão expedida pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, seja POSITIVA, reserva-se a si o direito de só aceitá-la se a mesma contiver 

expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do Artigo 206 do Código Tributário Nacional. 

 

6.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

6.1.5.1) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extra-judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) 

dias, contados da data de apresentação da proposta. 

 

 

6.1.6 - OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 

6.1.6.1) declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 

licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou 

suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes (modelo 01, Anexo III); 

6.1.6.2) declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo 02, Anexo IV). 

 

6.2 – DA HABILITAÇÃO DAS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 

6.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos benefícios 

da Lei Complementar n.° 123/06, nos termos do item 3.2 e subitem, da clausula III deste edital, e, 

pretendam exercer os direitos decorrentes dos referidos benefícios quanto a habilitação, por ocasião 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 
Rua Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422 

Sítio: www.ibirarema.sp.gov.br – E-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br – IBIRAREMA/SP 

“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal (item 6.1.3 e subitens), mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

6.2.2 - Constatada por meio da análise efetuada nos termos do item 3.2 e subitem, da 

clausula III deste edital, que uma ou algumas das participantes é empresa de pequeno porte ou 

microempresa e verificado que há restrições no que diz respeito à regularidade fiscal exigida pelo 

item 6.1.3 e subitens deste edital, essa, ou, essas empresas, serão admitidas a prosseguir no certame 

em igualdade de condições com as demais licitantes, observado o disposto no item 7.18 e subitens 

da clausula VII deste edital. 

 

6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
 

6.3.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de 

impresso informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias 

da data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 

6.3.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida 

por qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente; 

6.3.1.1.1 - As autenticações poderão também ser feitas pelo pregoeiro ou membro da equipe de 

apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, no ato de abertura do envelope respectivo, desde 

que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos 

devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.     

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 

mínima de 20 (vinte) minutos.  

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II do 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseqüência, 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 das demais licitantes.  

7.3.1 - 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 das 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). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes.  

7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário.  

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.  
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7.5.1 - 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.  

7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço.  

7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas na etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado, elegendo a detentora do menor preço como sendo a mais bem 

classificada.  

7.9 - Com base nessa classificação (item 7.8), será assegurada às microempresas e empresas 

de pequeno porte, assim qualificadas nos termos do item 3.2 e subitem da cláusula III deste 

edital,preferência à contratação, nos termos da Lei Complementar n.° 123/06, observadas as 

seguintes regras: 

7.9.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, 

detentorada proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 

5% (cincopor cento) ao valor da proposta melhor classificada (item 7.8), para que apresente preço 

inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito 

de preferência. 

7.9.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 

empatadas, nas condições do subitem 7.9.1. 

7.9.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 

de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 

propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.9.1. 

7.9.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 7.8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 

preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

7.9.4 - Caso a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, selecionada para 

exercer o direito de preferência a que se refere o item 7.9.1, não esteja representada na sessão de 

realização do pregão, a pregoeiro considerará o fato como desistência do exercício do direito de 

preferência por parte da referida licitante, seguindo, desde logo, o procedimento contido do item 

7.9.1retro. 

7.10 - Não havendo redução das propostas por parte das microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos dos itens 7.9.1, 7.9.1.1, e, 7.9.2, será mantida a classificação das 

propostas conforme o item 7.8, passando-se, desde logo, à negociação do preço, com a licitante 

melhor classificada originalmente. 

7.11 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 

disposições dos subitens 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata 

o subitem 7.8, com vistas à redução do preço.  

7.12 - Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

7.12.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

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:  
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a) substituição e apresentação de documentos, ou, 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

7.14.1 - A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

7.14.2 - 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 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, opregoeiro examinará a oferta subseqüente 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.  

7.17 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, assim qualificadas 

nos termos do item 3.2 e subitem da cláusula III deste edital, não será exigida comprovação de 

regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no item 6.1.2 

esubitens deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 

comprovação. 

7.18 - A licitante habilitada nas condições do subitem 7.17 retro, deverá comprovar sua 

regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 

7.18.1 - A comprovação de que trata o subitem 7.18 retro deverá ser efetuada mediantea 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada 

vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

7.18.2 - A não regularização da documentação, no prazo acima, implicará na decadência 

do direito à contratação, e na possibilidade de aplicação das sanções estabelecidas na cláusula XII 

deste edital, principalmente aquelas definidas pelos itens 15.1 e 15.2 deste edital, sendo facultado à 

Administração seguir o procedimento indicado no item 7.16 deste edital, ou revogar a licitação. 

 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

8.1 - 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 - 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 ao Prefeito Municipal para a homologação.  

8.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito 

Municipal adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.4 - O recurso terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

8.5- A adjudicação será feita por item. 

8.6 - Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 

8.6.1 - somente serão válidos os documentos originais; 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 
Rua Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422 

Sítio: www.ibirarema.sp.gov.br – E-mail: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br – IBIRAREMA/SP 

“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

8.6.2 - as razões deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de Ibirarema, na Rua 

Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, centro, Ibirarema (SP); 

8.6.3 - não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

memoriais. 

 

IX - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
 

9.1 – A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da municipalidade, e os produtos deverão ser entregues nos locais solicitados, no 

prazo máximo de 07 (sete) dias corridos após a solicitação, mediante empenho prévio emitido 

por funcionário da Prefeitura Municipal, que definirá o horário e o local da entrega do produto, sem 

quaisquer despesas extras para esta. 

9.2 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagens, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

produtos. 

 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

10.1 - O objeto da presente licitação será recebido: 

10.1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

a especificação; 

10.1.2 - definitivamente, após a verificação das marcas, qualidade e quantidade dos 

mesmos, e conseqüente aceitação. 

10.2 - Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações diferentes 

das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição 

ocorrer na forma e prazos definidos no item 10.3 abaixo. 

10.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

10.4 - Sob hipótese alguma será permitida na entrega, a substituição do produto ofertado, quer 

em função de outra especificação ou de outras marcas. 

 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

11.1 - O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal 

de Ibirarema. 

11.2 – Os pagamentos serão efetuados no décimo dia útil do mês subseqüente ao mês da 

entrega, correspondendo às quantidades do produto efetivamente entregues durante aquele mês, ao 

preço vigente na data da entrega, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica acompanhada 

das respectivas requisições, após a regular liquidação, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei n.º 

4.320/64. 
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11.3 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá em 02 (dois) dias após a data de sua apresentação válida. 

11.4 - Em havendo o atraso nos pagamentos por parte da Prefeitura, o valor faturado deverá 

ser atualizado da data do vencimento até o efetivo pagamento, com juros de 1% (um por cento) ao 

mês, mais a correção monetária que se verificar no período. 

11.5 - Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, 

seja a qualquer título. 

 

XII –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 - Os recursos financeiros para a realização do objeto desta Licitação correrão 

futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Departamento requisitante. 

   

XIII - DA CONTRATAÇÃO 

DO INÍCIO E VIGÊNCIA DA FUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo 

de Ata de Registro de Preços, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.  

13.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato/Ata, as certidões de 

regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o 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. 

13.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de 

regularidade de que trata o subitem 14.1.1 deste item XIII, mediante a apresentação das certidões 

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

13.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias da ciência da 

homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial do Município de 

Ibirarema, comparecer a Sala da Comissão Municipal de Licitações, localizada na Avenida 

Deputado Nelson Fernandes, nº 350, Ibirarema (SP), para assinar a Ata de Registro de Preços. 

13.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular, ou se recusar a assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, serão convocadas as demais licitantes, na ordem de classificação das ofertas, e 

assim sucessivamente, após examinada a aceitabilidade do menor preço, bem como o atendimento 

às exigências habilitatórias, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. Neste caso, o pregoeiro poderá 

negociar melhor preço diretamente com o licitante. 

13.4 - A futura Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura 

pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, até 27/07/2017, devendo ser considerado rescindido, 

mesmo que ainda restem produtos a serem entregues. 

13.5 – A ata de registro de preços, objeto da presente licitação poderá ser alterado nos casos 

previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

13.6 - Todos os instrumentos contratuais serão assinados pelo representante legal da empresa 

na Prefeitura Municipal de Ibirarema. 

 

XIV - DAS OBRIGAÇÕES 

 

14.1 - São obrigações da Contratada: 

14.1.1 - o cumprimento do prazo de entrega do objeto ofertado em proposta; 
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14.1.2 - a Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, e outros, resultantes da execução do contrato. 

14.1.3 - a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no 

subitem anterior, não transferirá para a Prefeitura, a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem 

poderá de forma alguma onerar o objeto do contrato. 

14.1.4 - As despesas com o transporte, análise de materiais etc., quando necessário, a 

critério da contratante, correrão por conta da contratada. 

14.1.5 - a Contratada obriga-se a fornecer à Prefeitura, os dados técnicos que esta achar 

de seu interesse e todos os elementos e informações necessários, quando solicitados. 

14.1.6 - a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração 

ou a terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo, na execução do contrato.    

  

14.2 - São obrigações da Prefeitura: 

14.2.1 - pagar à Contratada os valores devidos, nas datas avençadas. 

 

 

XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 

15.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e autárquica do 

Município de Ibirarema, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 

7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de janeiro de 2002. 

15.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a ata de registro de preços dentro do 

prazo de 03 (três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no 

Diário Oficial do Município de Ibirarema, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do contrato. 

15.3 - Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços a Prefeitura poderá, 

garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.3.1 - advertência; 

15.3.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 

15.3.3 – para as sanções previstas acima, é facultada a defesa previa do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada. 

15.4 - O atraso injustificado da entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na 

proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato. O atraso eventual, quando 

justificado por motivo de força maior, deverá ser comunicado pela Contratada e aceito pela 

Prefeitura. 

15.5 - As sanções previstas nos itens 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

15.6 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada 

tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

15.6.1 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na 

ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 

XVI – DA RESCISÃO 

 

16.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima quinta deste, o contrato poderá 

ser rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos 
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incisos de I a XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93, atualizada, com prévia e 

indispensável notificação, a qual fixará o prazo, conforme o caso, para cessação da inadimplência. 

16.2 - A Contratada reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93. 

 

XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

17.1 - 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.  

17.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura 

apresentadas pelos representantes legais presentes. 

17.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

17.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas, serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

17.4 - O Comunicado de Abertura de licitação será divulgado através de publicação no Diário 

Oficial do Estado, e o resultado do presente certame será divulgado através de publicação no Diário 

Oficial do Município de Ibirarema. 

17.5 - Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à 

licitação presente, quando necessários serão formalizados através de publicação no Diário Oficial 

do Município de Ibirarema. 

17.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão 

devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente.  

17.7 - 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.  

17.7.1 - As petições deverão obrigatoriamente ser protocoladas junto a Prefeitura 

Municipal de Ibirarema, na Rua Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, Ibirarema (SP), dirigida à 

autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para 

recebimento das propostas.  

17.7.1.1 – Quando as petições forem enviadas por e-mail ou fax, as mesmas 

serão válidas por até 48 (quarenta e oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os 

memoriais originais junto à Prefeitura Municipal de Ibirarema. Caso não seja protocolado dessa 

forma o pregoeiro não apreciará o teor da petição. 

17.7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

17.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro.  

17.9 - Integram o presente Edital:  

Anexo I - descrição do objeto do certame;  

Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III - modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 

Anexo IV - modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho; 

Anexo V – modelo de termo de opção e declaração para microempresa e empresa de pequeno 

porte; 

Anexo VI – modelo de declaração que a empresa não possui servidor público no quadro de 

pessoal. 
17.10 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 

legislação que rege o presente certame. 
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17.11 - Caso o certame não tenha sido encerrado por completo no dia de abertura do 

Pregão, no final do expediente os trabalhos serão suspensos, devendo ser reiniciados no dia útil 

imediatamente posterior, até que se tenha finalizado todo o processo. 

17.11.1 - Neste caso, todas as propostas serão rubricadas pelos presentes, e os envelopes 

não abertos permanecerão fechados, sendo que todas as peças serão recolhidas e ficarão na posse do 

pregoeiro. 

17.12 – Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, atualizada, para os casos que porventura ficarem 

omissos no futuro termo de contrato. 

17.13 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 

interessado: na Prefeitura Municipal de Ibirarema - Comissão Municipal de Licitações, na Avenida 

Deputado Nelson Fernandes, n.º 350, Ibirarema (SP), telefax (0xx14) 3307-1152. 

17.14 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Palmital (SP). 

Ibirarema, 15 de julho de 2016. 

 

 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

Ref.: PROCESSO N.º 83/2016 

PREGÃO N.º 68/2016 
 

Compreende Objeto dessa licitação a AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA 

SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS conforme especificações mínimas a seguir: 

 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO 

1 200 UND 
Lâmpada LED 9w Bulbo E27 Bi-Volt Branca (de 700 a 800 Lumens). Garantia mínima 
de 01 (um) ano. 

2 500 UND 

Lâmpada Led Tubular 120cm 1,2m 18w Leitosa 6000k -  Especificações: - Lâmpada 
Led Tubular. Modelo: 120cm – LEITOSA. Cor: 6.500k (Branco Frio). Quantidade de 
led: 48. Tensão: Bivolt. Consumo: 18w. Ângulo de iluminação: 120º. Luminosidade: 
780~900 Lumens. Durabilidade: 50,000 à 80,000 hs. Dimensão: 1200 X 28 mm. Não 
emite UV (Ultravioleta) e IR (Infra Vermelho). Garantia mínima de 01 (um) ano. 

3 200 UND 

Lâmpada LED 24W E27 Branco Frio 6400k Econômica Bivolt. Potência de 24W;  
Lâmpada: 2835; Lúmen: >2370LM;  Ângulo da luz: 360º;  Índice de reprodução de 
cores: 70%; Temperatura de trabalho: 25ºC~45ºC; Suporte da Lâmpada: E27;  
Temperatura de Cor Branco Frio 6400k; Vida do Led aproximadamente 80.000 
horas. 

4 200 UND 
Lâmpada Super LED 7W Bulbo E27 Bi-Volt Branca (550 Lumens). Garantia mínima de 
01 (um) ano. 

5 200 UND 
Lâmpada Led a60 12w Bivolt 3.0k. Especificações: Potência: 12w. Temperatura da 
cor: 3000 k. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

6 200 UND 
Lâmpada Led a60 15w Bivolt 6.5k. Especificações: Potência: 15w. Temperatura da 
cor: 3000 k. Garantia mínima de 01 (um) ano 

 

Prefeitura Municipal de Ibirarema, 15 de julho de 2016. 

 

 

 

 

 THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

          PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 83/2016 - Pregão n.º 68/2016 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 83/2016 - Pregão n.º 68/2016 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que 

não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência 

de fatos supervenientes. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 83/2016 - Pregão n.º 68/2016 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere 

à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quinze anos, na condição de aprendiz 

(). 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO V 

 
TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃOPARAMICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENOPORTE 

 

 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 83/2016 - Pregão n.º 68/2016 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

Com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 

123, de 15 de dezembro de 2006, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e 

favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 

 

DECLARA ainda, ser: 

 

      Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos 

do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos 

previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO 

NO QUADRO DE PESSOAL 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 83/2016 - Pregão n.º 68/2016 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que essa Empresa não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº --/2016 

    Ref.: AO PREGÃO N.º 68/2016 

     

    Aos ________dias do mês de __________, do ano de dois mil e 

quinze, presentes as partes de um lado, o MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, CNPJ n.º 46.211.694/0001-07, com endereço na Rua Alexandre Simões de 

Almeida, n.º 367, na cidade de Ibirarema, comarca de Palmital, Estado de São Paulo, representada 

por seu Prefeito Municipal THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, brasileiro, solteiro, residente e 

domiciliado na Rua XV de Novembro, nº 185, no município de Ibirarema, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 34.978.857-1 SSP/SP e do CPF/MF n.º 306.487.818-28de ora em diante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 

empresa________________________________________________________________, com sede 

na Rua ___________________________, n.º _____, na cidade de ________________, Estado de 

_____________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, e inscrição estadual 

n.º__________________, representada por seu Sócio/Diretor 

________________________________________________, residente e domiciliado na 

Rua________________________________________________________nº______, na cidade de 

_________________, Estado de _______________, portador da Cédula de Identidade -RG n.º 

___________________, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e 

contratado o quanto segue, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações pelas Leis 

8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, considerando-se a adjudicação no processo Licitatório nº 83/2016, 

na modalidade de PREGÃO Nº 68/2016, devidamente homologado pelo Sr. Prefeito Municipal. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

1.1 - A presente ata de registro de preços tem por objeto o registro de preços visando futura 

AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, 

para atender o Departamento de Educação, de acordo com a necessidade, conforme ANEXO I DO 

EDITAL DE PREGÃO Nº 68/2016, que passa a fazer parte para todos os efeitos desta ata. 
 

-------- 

 

1.2 – A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a 

realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA FORMA DE ENTREGA 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

2.1 - A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da municipalidade, e os produtos deverão ser entregues nos locais solicitados, no 

prazo máximo de 07 (sete) dias corridos após a solicitação, mediante empenho prévio emitido 

por funcionário da Prefeitura Municipal, que definirá o horário e o local da entrega do produto, sem 

quaisquer despesas extras para esta, conforme item 9.1 do Edital. 

2.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagens, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos. 

2.3 - O objeto da presente licitação será recebido: 

2.3.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 

especificação; 
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2.3.2 - definitivamente, após a verificação das marcas, qualidade e quantidade dos 

mesmos, e consequente aceitação. 

2.4 - Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações diferentes 

das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição 

ocorrer na forma e prazos definidos no item 2.7. 

2.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

2.6 - Serão também rejeitados no recebimento os produtos que apresentarem sinais de 

deterioração ou envelhecimento, assim como os que apresentarem embalagens violadas. 

2.7 - Sob hipótese alguma será permitida na entrega, a substituição do produto ofertado, quer 

em função de outra especificação ou de outras marcas, embalagem, etc. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR DO CONTRATO 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - O valor global da presente Ata de Registro de Preços é de R$__________ 

(________________________),cujos recursos financeiros para a realização do objeto desta 

Licitação, correrão futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao 

Departamento requisitante. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DOS PAGAMENTOS 

 

4.1 - O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Ibirarema. 

4.2 Os pagamentos serão efetuados no décimo dia útil do mês subseqüente ao mês da entrega, 

correspondendo às quantidades do produto efetivamente entregues durante aquele mês, ao preço 

vigente na data da entrega, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica acompanhada das 

respectivas requisições, após a regular liquidação, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei n.º 

4.320/64. 

4.3 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 02 (dois) dias após a data de sua apresentação válida. 

4.4 - Em havendo o atraso nos pagamentos por parte da Prefeitura, o valor faturado deverá ser 

atualizado da data do vencimento até o efetivo pagamento, com juros de 1% (um por cento) ao mês, 

mais a correção monetária que se verificar no período. 

4.5 - Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja a 

qualquer título. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DO INÍCIO E VIGÊNCIA DA ATA 
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5.1 - ApresenteAta de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura pelo 

período de 12 (doze) meses, ou seja, até __/__/____, devendo ser considerado rescindido, mesmo 

que ainda restem produtos a serem entregues. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

6.1 - São obrigações da Contratada: 

6.1.1 - o cumprimento do prazo de entrega ofertado em proposta; 

6.1.2 - a Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, e 

outros, resultantes da execução do contrato. 

6.1.3 - a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 

anterior, não transferirá para a Contratante, a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem poderá 

de forma alguma onerar o objeto do contrato. 

6.1.4 - a Contratada obriga-se a fornecer à Contratante, os dados técnicos que esta achar de seu 

interesse e todos os elementos e informações necessários, quando solicitados. 

6.1.5 - a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa sua ou dolo, na execução do contrato.  

6.2 - São obrigações da Contratante: 

6.2.1 - pagar à Contratada os valores devidos, nas datas avençadas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 

7.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e autárquica do Município de 

Ibirarema, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a Contratada que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 

17 de janeiro de 2002. 

7.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Contratante poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

7.2.1 - advertência; 

7.2.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 

7.2.3 – para as sanções previstas acima, é facultada a defesa previa do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada. 

7.3 - O atraso injustificado na entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do 

artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na proporção de 

1,0% (um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor do contrato. O atraso eventual, quando 

justificado por motivo de força maior, deverá ser comunicado pela Contratada e aceito pela 

Contratante. 

7.4 - As sanções previstas nos itens 7.1, 7.2, 7.3 e subitens poderão ser aplicadas cumulativamente 

de acordo com circunstancias do caso concreto. 

7.5 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha 

direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

7.5.1 - não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá 

ser pago pelo inadimplente na Tesouraria da Contratante, na condição “à vista”. Na ocorrência do 

não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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8.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula oitava deste, o contrato poderá ser rescindido, 

pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos incisos de I a 

XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93, atualizada, com prévia e indispensável 

notificação, a qual fixará o prazo, conforme o caso, para cessação da inadimplência. 

8.2 - A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso da rescisão administrativa prevista 

no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA 

DAS ALTERAÇÕES 

 

9.1 - Poderá o presente contrato sofrer alterações, nos casos e termos do capítulo I II, seção I II da 

Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94. 

 

CLAUSULA DÉCIMA 

DA VINCULAÇÃO 

 

10.1 – Integra o presente termo de contrato, a proposta da Contratada, e o edital de licitação que 

norteou o certame, ao qual se vincula o presente termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DOS CASOS OMISSOS 
 

11.1 - Aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/93, atualizada, para os casos que por ventura ficarem omissos 

neste termo de contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO FORO 
 

12.1 - Será competente o Foro da Comarca de Palmital, para dirimir quaisquer questões oriundas da 

presente ata de registro de preços, nos termos do art. 55, § 2º da Lei de licitações. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, 

aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) 

vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas: 

Ibirarema, .....  de  ...........  de  2016. 

 

AS PARTES: 

 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

CONTRATANTE 

 

 

XXXXX XXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

Testemunhas:  

 

 

 

............................................             .......................................... 
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LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

PREÂMBULO 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 65/2016 

PROCESSO N.° 80/2016 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/07/2016 a partir das 14:00 HORAS 

LOCAL: SALA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NA 

AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES, Nº 350, EM IBIRAREMA (SP). 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. 

 

 

 

O Senhor THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, Prefeito do Município de 

Ibirarema, usando da competência delegada no Decreto Municipal nº 

14/2005, de 16/08/2005, torna público que se acha aberta, nesta unidade, a 

licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) EM SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 

ITEM, objetivando o registro de preços para LOCAÇÃO DE PAINEL DE 

LED descritas no anexo I deste edital, que será regida pela Lei federal n.° 

10.520, de 17 de janeiro de 2002, Decretos Municipal n.° 14, de 16 de 

agosto de 2005, e n.° 72 de 27 de novembro de 2013, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 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 data de 20/07/2016, a partir das 14:00 

horas, na sala da Comissão Municipal de Licitações, localizada na Avenida Deputado Nelson 

Fernandes, n.º 350, Centro, em Ibirarema (SP), e será conduzida pela Pregoeiro com o auxílio da 

Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

I - DO OBJETO  
 

1.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para LOCAÇÃO DE PAINEL 

DE LED, conforme especificações constantes do Anexo I. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  
 

2.1 – Somente poderão participar desta licitação Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, desde que sejam do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação, que preencherem as 

condições de credenciamento constantes deste Edital.  

 

III - DO CREDENCIAMENTO  
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3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;  

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com 

firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 

comprove os poderes do mandante para a outorga.  

3.2 - Para obter os benefícios da Lei Complementar n.° 123/06, as microempresas e 

empresas de pequeno porte deverão apresentar o TERMO DE OPÇÃO, conforme modelo constante 

do ANEXO V e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio (conforme 

Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, 

de 30 de abril de 2007, publicada no DOU de 22/05/2007). 

3.2.1 - para se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a sociedadeempresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 966 da Lei 

19.406/02, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, deverão cumprir as disposições do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06, 

além de, não incorrer em nenhuma das exceções contidas nos incisos I a X do § 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar n.° 123/06. 

3.2.2 - ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido 

de admitir que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de 

obter tratamento diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei 

Complementar n.° 123/06, ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X do 

§4º do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06, constitui fraude à realização de ato do 

procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei n.° 

8.666/93. 

3.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto.  

3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro.  

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.° 01 e 02.  

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, a 

identificação da licitante, e os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO N.° 65/2016 

PROCESSO N.° 80/2016 

 

 

 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 
Rua Alexandre Simões de Almeida, 367 – CEP: 19940-000 – Fone/Fax: (14) 3307.1422 

Sítio: www.ibirarema.sp.gov.br – Email: ibirarema@ibirarema.sp.gov.br – IBIRAREMA/SP 

 “PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

 

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO N.° 65/2016 

PROCESSO N.° 80/2016  

 

 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 

5.1 - A proposta, nos termos do item 4.2 da clausula IV, deverá ser apresentada datilografada 

ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração; 

devendo conter: 

5.1.1 - item (compatível com o objeto descrito), (ANEXO I); 

5.1.2 - descrição completa do objeto da presente licitação; 

5.1.3 - Proposta com o preço da diária, por item, expressos em moeda corrente nacional. 

Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas, impostos ou taxas e encargos 

sociais, não cabendo qualquer outro custo adicional. É expressamente vedada a inclusão de valores 

pertinentes a encargos financeiros ou de previsões inflacionarias. Nos preços propostos deverão 

estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos 

de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 

objeto da presente licitação; 

5.1.4 - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 

contados da data de encerramento da licitação. 

5.2 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, 

não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente. 

5.3 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando 

às cláusulas e condições do presente Edital. 

5.4 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

5.5 - A procuração exigida no item 5.1 para acompanhamento da proposta de preços não 

precisará constar do “ENVELOPE PROPOSTA”, se tiver sido apresentada para o credenciamento 

neste Pregão. 

 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  
 

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.2 da clausula IV, 

deverá conter os documentos a seguir: 
 

6.1.2 - REGULARIDADE CADASTRAL  
 

6.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

6.1.2.2 - prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

 

6.1.3 - REGULARIDADE FISCAL 

 

6.1.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 
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6.1.3.2 - Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 

6.1.3.3 - Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

6.1.3.4 - Prova de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) 

6.1.3.5 - Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

 

Observação: Desde o dia 03/11/2014, a Receita Federal emite as certidões relativas aos itens 

6.1.3.1 e 6.1.3.4 em uma única certidão, denominada “Certidão de regularidade das contribuições 

previdenciárias e de terceiros”. 

 

6.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA 

 

6.1.4.1. - a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

 

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 

6.1.5.1) declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 

licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou 

suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes (modelo 01, Anexo III); 

6.1.5.2) declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo 02, Anexo IV). 

 

6.2 – DA HABILITAÇÃO DAS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

 

6.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos benefícios 

da Lei Complementar n.° 123/06, nos termos do item 3.2 e subitem, da clausula III deste edital, e, 

pretendam exercer os direitos decorrentes dos referidos benefícios quanto a habilitação, por ocasião 

da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal (item 6.1.2 e subitens), mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

6.2.2 - Constatada por meio da análise efetuada nos termos do item 3.2 e subitem, da 

clausula III deste edital, que uma ou algumas das participantes é empresa de pequeno porte ou 

microempresa e verificado que há restrições no que diz respeito à regularidade fiscal exigida pelo 

item 6.1.2 e subitens deste edital, essa, ou, essas empresas, serão admitidas a prosseguir no certame 

em igualdade de condições com as demais licitantes, observado o disposto no item 7.18 e subitens 

da clausula VII deste edital. 

 

 

6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
 

6.3.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de 

impresso informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias 

da data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 

6.3.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida 

por qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente; 

6.3.1.1.1 - As autenticações poderão também ser feitas pelo pregoeiro ou membro 

da equipe de apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, no ato de abertura do envelope 
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respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses 

últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.     

 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 

mínima de 20 (vinte) minutos.  

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II do 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseqüência, 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 das demais licitantes.  

7.3.1 - 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 das 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). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes.  

7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário.  

7.5 - O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, 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.  

7.5.1 - 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.  

7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço.  

7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas na etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado, elegendo a detentora do menor preço como sendo a mais bem 

classificada.  

7.9 - Com base nessa classificação (item 7.8), será assegurada às microempresas e empresas 

de pequeno porte, assim qualificadas nos termos do item 3.2 e subitem da cláusula III deste edital, 

preferência à contratação, nos termos da Lei Complementar n.° 123/06, observadas as seguintes 

regras: 

7.9.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora 

da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco 

por cento) ao valor da proposta melhor classificada (item 7.8), para que apresente preço inferior ao 
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da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

7.9.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 

empatadas, nas condições do subitem 7.9.1. 

7.9.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 

de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 

propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.9.1. 

7.9.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 7.8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 

preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

7.9.4 - Caso a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, selecionada para 

exercer o direito de preferência a que se refere o item 7.9.1, não esteja representada na sessão de 

realização do pregão, a pregoeiro considerará o fato como desistência do exercício do direito de 

preferência por parte da referida licitante, seguindo, desde logo, o procedimento contido do item 

7.9.1 retro. 

7.10 - Não havendo redução das propostas por parte das microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos dos itens 7.9.1, 7.9.1.1, e, 7.9.2, será mantida a classificação das 

propostas conforme o item 7.8, passando-se, desde logo, à negociação do preço, com a licitante 

melhor classificada originalmente. 

7.11 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 

disposições dos subitens 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata 

o subitem 7.8, com vistas à redução do preço.   

7.12 - Após a negociação, se houver, o  pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

7.12.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

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.  

7.14.1 - A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

7.14.2 - 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 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente 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.  

7.17 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, assim qualificadas 

nos termos do item 3.2 e subitem da cláusula III deste edital, não será exigida comprovação de 
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regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no item 6.1.2 e 

subitens deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

7.18 - A licitante habilitada nas condições do subitem 7.17 retro, deverá comprovar sua 

regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 

7.18.1 - A comprovação de que trata o subitem 7.18 retro deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada 

vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

7.18.2 - A não regularização da documentação, no prazo acima, implicará na decadência 

do direito à contratação, e na possibilidade de aplicação das sanções estabelecidas na cláusula XII 

deste edital, principalmente aquelas definidas pelos itens 15.1 e 15.2 deste edital, sendo facultado à 

Administração seguir o procedimento indicado no item 7.16 deste edital, ou revogar a licitação. 

 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 

8.1 - 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 - 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 ao Prefeito Municipal para a homologação.  

8.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito 

Municipal adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.4 - O recurso terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

8.5- A adjudicação será feita por item. 

8.6 - Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 

      8.6.1 - somente serão válidos os documentos originais; 

      8.6.2 - quando encaminhadas via FAC-SÍMILE ou E-MAIL, as razões do recurso serão 

válidas por até 48 (quarenta e oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os memoriais 

originais junto à Prefeitura Municipal de Ibirarema; 

      8.6.3 - as razões deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de Ibirarema, na Rua 

Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, centro, Ibirarema (SP); 

         8.6.4 - não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

memoriais. 

IX - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO DA 

ENTREGA 

 

9.1 – Os serviços serão prestados parceladamente, independente da quantidade solicitada, 

em atendimento às Ordens de Serviço em local a ser determinado pelo Departamento requisitante 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir do recebimento da ordem. 

9.2 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagens, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos. 

  

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

10.1 - O objeto da presente licitação será recebido: 
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10.1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

a especificação; 

10.1.2 - definitivamente, após a verificação da especificação licitada, qualidade e 

quantidade dos mesmos, e conseqüente aceitação. 

10.2 - Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações diferentes 

das constantes no ANEXO I e das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer 

na forma e prazos definidos no item 10.3 abaixo. 

10.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

11.1 - O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal 

de Ibirarema. 

11.2 - Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após a prestação do serviço, mediante a 

apresentação da nota fiscal acompanhada das respectivas requisições, após a regular liquidação, 

conforme estabelecido no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64. 

11.3 - Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, 

seja a qualquer título. 

 

XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 - Os recursos financeiros para a realização do objeto desta Licitação correrão 

futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Departamento requisitante. 

   

XIII - DA CONTRATAÇÃO 

DO INÍCIO E VIGÊNCIA DA FUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo 

de Ata de Registro de Preços, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.  

13.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o 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.  

13.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de 

regularidade de que trata o subitem 13.1.1 deste item XIII, mediante a apresentação das certidões 

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  
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13.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias da ciência da 

homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial do Município de 

Ibirarema, comparecer a Sala da Comissão Municipal de Licitações, localizada na Avenida 

Deputado Nelson Fernandes, nº 350, Ibirarema (SP), para assinar a Ata de Registro de Preços.  

13.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular, ou se recusar a assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, serão convocadas as demais licitantes, na ordem de classificação das ofertas, e 

assim sucessivamente, após examinada a aceitabilidade do menor preço, bem como o atendimento 

às exigências habilitatórias, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. Neste caso, o pregoeiro poderá 

negociar melhor preço diretamente com o licitante. 

13.4 - A futura Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura 

pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, até 20/07/2016, devendo ser considerado rescindido, 

mesmo que ainda restem locações a serem realizadas. 

13.5 – A ata de registro de preços, objeto da presente licitação poderá ser alterado nos casos 

previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

13.6 - Todos os instrumentos contratuais serão assinados pelo representante legal da empresa 

na Prefeitura Municipal de Ibirarema. 

 

XIV - DAS OBRIGAÇÕES 

 

14.1 - São obrigações da Contratada: 

14.1.1 - o cumprimento do prazo da prestação do serviço de locação do objeto ofertado 

em proposta; 

15.1.2 - a Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, e outros, resultantes da execução do contrato. 

14.1.3 - a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no 

subitem anterior, não transferirá para a Prefeitura, a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem 

poderá de forma alguma onerar o objeto do contrato. 

14.1.4 - As despesas com o transporte, etc., quando necessário, a critério da contratante, 

correrão por conta da contratada. 

14.1.5 - a Contratada obriga-se a fornecer à Prefeitura, os dados técnicos que esta achar 

de seu interesse e todos os elementos e informações necessários, quando solicitados. 

14.1.6 - a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração 

ou a terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo, na execução do contrato.    

  

14.2 - São obrigações da Prefeitura: 

14.2.1 - pagar à Contratada os valores devidos, nas datas avençadas. 

 

 

XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 

15.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e autárquica do 

Município de Ibirarema, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 

7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de janeiro de 2002. 

15.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a ata de registro de preços dentro do 

prazo de 03 (três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no 

Diário Oficial do Município de Ibirarema, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do contrato/ata. 
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15.3 - Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços a Prefeitura poderá, 

garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.3.1 - advertência; 

15.3.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 

15.3.3 – para as sanções previstas acima, é facultada a defesa previa do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada. 

15.4 - O atraso injustificado da entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na 

proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato. O atraso eventual, quando 

justificado por motivo de força maior, deverá ser comunicado pela Contratada e aceito pela 

Prefeitura. 

15.5 - As sanções previstas nos itens 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

15.6 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada 

tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

15.6.1 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na 

ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 

XVI – DA RESCISÃO 

 

16.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima quinta deste, o contrato poderá 

ser rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos 

incisos de I a XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93, atualizada, com prévia e 

indispensável notificação, a qual fixará o prazo, conforme o caso, para cessação da inadimplência. 

16.2 - A Contratada reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93. 

 

XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

17.1 - 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.  

17.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura 

apresentadas pelos representantes legais presentes. 

17.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

17.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas, serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

17.4 - O Comunicado de Abertura de licitação do presente certame será divulgado através de 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

17.5 - Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à 

licitação presente, quando necessários serão formalizados através de publicação no Diário Oficial 

do Município de Ibirarema. 

17.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão 

devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente.  

17.7 - 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.  
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17.7.1 - As petições de que se trata o item anterior deverão ser protocoladas junto a 

Prefeitura Municipal de Ibirarema, na Rua Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, Ibirarema (SP), 

dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data 

fixada para recebimento das propostas. 

17.7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

17.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro.  

17.9 - Integram o presente Edital:  

Anexo I - descrição do objeto do certame;  

Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III - modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 

Anexo IV - modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho; 

Anexo V – modelo de termo de opção e declaração para microempresa e empresa de pequeno 

porte; 

17.10 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 

legislação que rege o presente certame. 

17.11 - Caso o certame não tenha sido encerrado por completo no dia de abertura do 

Pregão, no final do expediente os trabalhos serão suspensos, devendo ser reiniciados no dia útil 

imediatamente posterior, até que se tenha finalizado todo o processo. 

17.11.1 - Neste caso, todas as propostas serão rubricadas pelos presentes, e os envelopes 

não abertos permanecerão fechados, sendo que todas as peças serão recolhidas e ficarão na posse da  

pregoeiro. 

17.12 – Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, atualizada, para os casos que porventura ficarem 

omissos no futuro termo de Ata de Registro de Preços. 

17.13 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 

interessado: na Prefeitura Municipal de Ibirarema - Comissão Municipal de Licitações, na Avenida 

Deputado Nelson Fernandes, n.º 350, Ibirarema (SP), telefax (0xx14) 3307-1152. 

17.14 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Palmital (SP). 

 

Ibirarema, 08 de julho de 2016. 

 

 

 

 

 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

Ref.: PROCESSO N.º 80/2016 

PREGÃO N.º 65/2016 
 

Compreende o objeto desta licitação, o registro de preços para locação de: 

 

Item Unid. Descrição Estimativa de 
locação anual 

01 diária LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P9 
Pixel Pitch 9mm 
LedConfiguration SMD (3528) 3 in 1 
Module Size 288mm x 288mm 
Module Resolution 32 x 32 Pixel 
Scan mode 1/8 
Brightness 1200cd/m² 
Gray scale >=16 bit 
Refresh frequancy >= 1800Hz 
Viewing Angle Horizontal (H) >= 120° Vertical (V) >= 120° 
Unit size 576x576mm 
Weight 12 Kg 
WorkConsumption 150W/pcs(max) -50W/pcs(avg) 
AmbientTemperature -30°C~60°C 
Life Time >=100000h 
Work Voltage AC100V-260V 50-60Hz 
Tamanho: 5mx3m 

10 

 

Entende-se por diária o período de 24 horas, contados do 

momento em que o equipamento for entregue em funcionamento. 

Correrão por conta da contratada todas as despesas de 

embalagens, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 

entrega instalação e retirada do objeto locado. 

 

Prefeitura Municipal de Ibirarema, 08 de julho de 2016. 

 

 

             THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

          PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 80/2016 - Pregão n.º 65/2016 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 80/2016 - Pregão n.º 65/2016 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que 

não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência 

de fatos supervenientes. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 80/2016 - Pregão n.º 65/2016 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere 

à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz (    ). 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO V 

 
TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 80/2016 - Pregão n.º 65/2016 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

Com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 

123, de 15 de dezembro de 2006, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e 

favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 

 

DECLARA ainda, ser: 

 

       Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos 

do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

  

 Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos 

previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2016. 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº --/2016 

    Ref.: AO PREGÃO N.º 65/2016 

 

        

    Aos ________dias do mês de __________, do ano de dois mil e 

quinze, presentes as partes de um lado, o MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, CNPJ n.º 46.211.694/0001-07, com endereço na Rua Alexandre Simões de 

Almeida, n.º 367, na cidade de Ibirarema, comarca de Palmital, Estado de São Paulo, representada 

por seu Prefeito Municipal THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, brasileiro, solteiro, residente e 

domiciliado na Rua XV de Novembro, nº 185, no município de Ibirarema, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 34.978.857-1 SSP/SP e do CPF/MF n.º 306.487.818-28de ora em diante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 

empresa________________________________________________________________, com sede 

na Rua ___________________________, n.º _____, na cidade de ________________, Estado de 

_____________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, e inscrição estadual 

n.º__________________, representada por seu Sócio/Diretor 

________________________________________________, residente e domiciliado na 

Rua________________________________________________________nº______, na cidade de 

_________________, Estado de _______________, portador da Cédula de Identidade - RG n.º 

___________________, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e 

contratado o quanto segue, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações pelas Leis 

8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, considerando-se a adjudicação no processo Licitatório nº 80/2016, 

na modalidade de PREGÃO Nº 65/2016, devidamente homologado pelo Sr. Prefeito Municipal. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

1.1 - A presente ata de registro de preços tem por objeto o registro de preços visando futura 

LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, para atender o departamento de educação, de acordo com a 

necessidade, conforme ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 65/2016, que passa a fazer parte 

para todos os efeitos desta ata.  
 

-------- 

 

1.2 – A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a 

realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA FORMA DE ENTREGA 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

2.1 - Os serviços serão prestados parceladamente, independente da quantidade solicitada, 

em atendimento às Ordens de Serviço em local a ser determinado pelo Departamento requisitante 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir do recebimento da ordem, conforme item 9.1 

do Edital. 
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2.2 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagens, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

produtos. 

2.3 - O objeto da presente licitação será recebido: 

2.3.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 

especificação; 

2.3.2 - definitivamente, após a verificação da especificação licitada, qualidade e 

quantidade dos mesmos, e conseqüente aceitação. 

2.4 - Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações diferentes 

das constantes no ANEXO I e das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer 

na forma e prazos definidos no item 10.3 abaixo. 

2.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR DO CONTRATO 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - O valor global da presente Ata de Registro de Preços é de R$__________ 

(________________________), cujos recursos financeiros para a realização do objeto desta 

Licitação, correrão futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao 

Departamento requisitante.  

 

CLÁUSULA QUARTA 

DOS PAGAMENTOS 

 

4.1 - O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Ibirarema. 

4.2 - Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após a prestação do serviço, mediante a 

apresentação da nota fiscal acompanhada das respectivas requisições, após a regular liquidação, 

conforme estabelecido no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64. 

4.3 - Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja a 

qualquer título. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DO INÍCIO E VIGÊNCIA DA ATA 

 

5.1 - A presente Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura pelo 

período de 12 (doze) meses, ou seja, até __/__/____, devendo ser considerado rescindido, mesmo 

que ainda restem produtos a serem entregues. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
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DAS OBRIGAÇÕES 

 

6.1 - São obrigações da Contratada: 

6.1.1 - o cumprimento do prazo da prestação do serviço de locação do objeto ofertado em 

proposta; 

6.1.2 - a Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, e outros, resultantes da execução do contrato. 

6.1.3 - a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 

anterior, não transferirá para a Prefeitura, a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem poderá de 

forma alguma onerar o objeto do contrato. 

6.1.4 - As despesas com o transporte, etc., quando necessário, a critério da contratante, 

correrão por conta da contratada. 

6.1.5 - a Contratada obriga-se a fornecer à Prefeitura, os dados técnicos que esta achar de 

seu interesse e todos os elementos e informações necessários, quando solicitados. 

6.1.6 - a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo, na execução do contrato.      

6.2 - São obrigações da Prefeitura: 

6.2.1 - pagar à Contratada os valores devidos, nas datas avençadas. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 

7.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e autárquica do Município de 

Ibirarema, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a Contratada que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 

17 de janeiro de 2002. 

7.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Contratante poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

7.2.1 - advertência; 

7.2.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 

7.2.3 – para as sanções previstas acima, é facultada a defesa previa do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada. 

7.3 - O atraso injustificado na entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do 

artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na proporção de 

1,0% (um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor do contrato. O atraso eventual, quando 

justificado por motivo de força maior, deverá ser comunicado pela Contratada e aceito pela 

Contratante. 

7.4 - As sanções previstas nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e subitens poderão ser aplicadas cumulativamente 

de acordo com circunstancias do caso concreto. 

7.5 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha 

direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

7.5.1 - não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá 

ser pago pelo inadimplente na Tesouraria da Contratante, na condição “à vista”. Na ocorrência do 

não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

8.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula oitava deste, o contrato poderá ser rescindido, 

pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos incisos de I a 
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XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93, atualizada, com prévia e indispensável 

notificação, a qual fixará o prazo, conforme o caso, para cessação da inadimplência. 

8.2 - A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso da rescisão administrativa prevista 

no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA 

DAS ALTERAÇÕES 

 

9.1 - Poderá o presente contrato sofrer alterações, nos casos e termos do capítulo I I I, seção I I I da 

Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94. 

 

CLAUSULA DÉCIMA 

DA VINCULAÇÃO 

 

10.1 – Integra o presente termo de contrato, a proposta da Contratada, e o edital de licitação que 

norteou o certame, ao qual se vincula o presente termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DOS CASOS OMISSOS 
 

11.1 - Aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/93, atualizada, para os casos que por ventura ficarem omissos 

neste termo de contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO FORO 
 

12.1 - Será competente o Foro da Comarca de Palmital, para dirimir quaisquer questões oriundas da 

presente ata de registro de preços, nos termos do art. 55, § 2º da Lei de licitações. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, 

aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 04 

(quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas: 

 

Ibirarema, .....  de  ...........  de  2016. 

AS PARTES: 

 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

XXXXX XXXXX XXXXX  

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas:  

 

 

 

............................................             .......................................... 
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EDITAL 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016 

PROCESSO Nº 31/2016 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IBIRAREMA, designada pela Portaria n.º 2.319, de 04 de janeiro de 2016, usando das atribuições 

que lhe são conferidas e atendendo DETERMINAÇÃO do Senhor Prefeito. 

  

FAZ SABER, a todos os interessados, que se acha aberto na sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IBIRAREMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ 

sob nº 46.211.694/0001-07, neste ato representado pela Diretora do Departamento de 

Educação, ANA ROSA DE OLIVEIRA CONTE, considerando o disposto no art. 21 da Lei 

11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n.º 26 de 17/06/2013, através do Setor de Merenda Escolar, 

FAZ SABER, a todos os interessados, que se acha aberto na sede da Prefeitura Municipal de 

Ibirarema, à Av. Deputado Nelson Fernandes, nº 350, Centro, na cidade de Ibirarema, procedimento 

de mediante chamada pública, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e de 

empreendedor rural, em cumprimento a Lei 11.947/2009, para o ano letivo de 2016.  Os 

interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço, até o DIA 31 

DE MARÇO DE 2016, ÀS 10:00 HORAS, no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Ibirarema, no endereço acima citado, para abertura, dez minutos após o recebimento 

dos envelopes de nº 01 e 02.  

 

1 – DO OBJETO 

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para 

atender os alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Infantil da Rede 

Municipal de Ensino, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública não podendo 

ultrapassar os valores unitários máximos estimados, salvo nos casos de produtos orgânicos, 

conforme quadro abaixo: 

 

Ítem Unidade Descrição 
Preço Máximo 

Unitário 

1 Kg Abobrinha verde 
2,43 

2 unidade Acelga 3,25 

3 maço Agrião 2,50 

4 pé Alface crespa 
2,17 

5 pé Alface lisa 2,17 

6 Kg Banana maçã 
3,64 

7 Kg Banana nanica 
2,66 

8 Kg Batata doce 3,67 

9 Kg Beringela 2,50 

10 Kg Beterraba 2,64 
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11 maço Brócolis 3,75 

12 Kg Cebola 4,51 

13 Kg Cenoura 2,56 

14 
maço c/ 

100g 
Cheiro verde 

2,13 

15 pé Chicória 2,17 

16 Kg Chuchu 3,65 

17 maço Couve folha 
2,33 

18 unidade Couve-flor 4,16 

19 maço Espinafre 3,00 

20 Kg Laranja lima 
2,92 

21 Kg Laranja pera 
1,72 

22 Kg Mamão formosa 
2,75 

23 Kg 
Mandioca 

descascada 2,66 

24 Dúzia Milho Verde 
6,33 

25 Kg 
Pimentão 
amarelo 7,96 

26 Kg 
Pimentão 
Vermelho 7,96 

27 Kg Quiabo 3,92 

28 Kg Repolho verde 
3,00 

29 Kg Tomate salada 
3,91 

30 Kg Vagem 6,28 

 

1.1 – Em atendimento ao artigo 29, § 2º da Resolução FNDE n° 26, a Entidade Executora que 

priorizar na chamada pública a aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer 

os preços em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos 

convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, neste caso o agricultor que 

ofertar na proposta de venda algum produto orgânico deverá apresentar o “CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE ORGÂNICA PARA O MERCADO BRASILEIRO”, para obter o benefício de 

acréscimo nos preços. 

 

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 – Os recursos financeiros para a realização do objeto deste procedimento, correrão 

futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Dep. Municipal  de 

Educação. 
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Departamento Municipal de Educação 

02.02.01.12306.0104.2.110- Manutenção da Alimentação Escolar 

33.90.30.00- Material de Consumo 

05- Transferências e Convênios Federais 

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

3.1. - O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação: 

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

b) - Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas; 

c) - Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Fazenda Federal (consistindo em certidão 

negativa de tributos e contribuições federais e certidão de quitação da dívida ativa da união, 

expedida pela procuradoria da fazenda nacional); 

d) - Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, 

no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. 

Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

e)- Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

f)- Declaração de Produção (Anexo III). 
 

 

4 - ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 

4.1- O Grupo Informal deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, 

sob pena de inabilitação: 

a ) - Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) - Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor 

Familiar participante; 

c) - Declaração de Produção (Anexo III). 
 

 

5 - ENVELOPE Nº. 02 – PROJETO DE VENDA 

5.1. No envelope nº. 02 constarão o Projeto de Venda conforme anexo I da Resolução n.º 38 do 

FNDE, de 16/07/2009, a qual: 

a) deverá ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação da associação ou cooperativa, 

datada e assinada por seu representante legal; 

b) discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e condições 

do Anexo I; 

c) preço unitário de cada item (algarismo), devendo ser cotado em real e com até duas casas 

decimais após a vírgula (R$ 0,00); 

d) o Projeto de Venda deverá ser feito de forma clara, sem rasuras e entrelinhas, que prejudiquem a 

interpretação da proposta; 
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e) nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos necessários ao perfeito 

cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos sobre o 

fornecimento dos gêneros alimentícios; 

f) Os preços dos produtos oferecidos não sofrerão alterações em virtude de fretes, impostos ou 

quaisquer outras despesas, que correrão por conta da proponente. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta 

Chamada Pública; 

6.2. Cada grupo de fornecedores (formal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de 

alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública. 

6.3. A Comissão Permanente de Licitações classificará as propostas, considerando-se a ordenação 

crescente dos valores e de conformidade, primeiramente, com os produtos orgânicos e 

agroecológicos, sendo que a quantidade restante do mesmo produto será completada com os 

produtos convencionais. 

6.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas produtores/cooperativas, será realizado 

sorteio entre elas, na forma do art. 45, § 2º da Lei 8.666/1993 e suas alterações, para que se 

identifique o vencedor de cada item. 

6.5. Após a classificação, o critério final de julgamento será o de menor preço por item. 

 

7 - PREÇO 

No caso de existência de mais de um Grupo Formal ou Informal participante do processo de 

aquisição para a alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor do âmbito local, desde que os 

preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, resguardadas as condições previstas 

nos §§ 1º e 2º, do artigo 14, da Lei nº 11.947/2009. 

 

8- RESULTADO 

A Comissão Julgadora divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a conclusão dos 

trabalhos desta chamada pública. 

 

9 - LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

9.1. Os hortifrutigranjeiros deverão ser entregues diariamente junto à cozinha piloto, sito na Rua 

Samuel Klepach nº 221, conforme cronograma de entrega constante do Anexo I, a fim de atender a 

merenda escolar junto às escolas municipais.  

 

10 – PAGAMENTO E REAJUSTE 

10.1. Após o aceite definitivo de cada parcela dos produtos adquiridos, o pagamento será efetuado 

em 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal, vedada à antecipação de pagamento, para 

cada faturamento. 

10.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, que venham a causar desequilíbrio econômico-

financeiro do presente contrato, os seus valores poderão ser revistos nos termos do artigo 65, inciso 

II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
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11.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos hortifrutigranjeiros 

com a especificação. 

11.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade das hortifrutigranjeira e 

consequente aceitação. 

 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da referida Resolução do 

FNDE; 

12.2. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos 

cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. 23 § 6º, da 

mencionada Resolução do FNDE, site: http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf; 

12.3. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade às propostas dos 

grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da referida Resolução do FNDE; 

12.4. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

12.5. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a 

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP 

por ano civil; 

12.6. A aquisição dos hortifrutigranjeiros será formalizada através de um Contrato de Aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme o anexo II. 

12.7-. Na verificação dos produtos, se for constatado alguma desconformidade com o solicitado 

nesta chamada pública o mesmo será recusado. 

12.8 - Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias após convocação do interessado, para assinatura 

do contrato. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

parte, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração. 

12.9 - Em caso de rescisão de contrato, será aplicado o disposto no art.58, Inciso II, e 77 a 80 da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

12.1 - O interessado decaíra do direito à contratação caso descumpra o prazo estabelecido, sem 

prejuízo das sanções no art. 81 da Lei Federal 8.666/93. 

12.11 - Fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO 

Ibirarema/SP, 10 de março de 2016. 

_______________________________ 

FÁBIO DE PAULA 

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO 

 

 

_____________________________________ 

ANA ROSA DE OLIVEIRA CONTE 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
 

 
 

Ítem Qtde Unidade Produto Descrição Cronograma de Entrega Valor  unitário Valor Total 

1 900 Kg 
Abobrinha 

verde 

Brasileira, 
primeira 

qualidade, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Identificação da proposta de atendimento ao Edital de Chamada Pública nº 
001/2016 
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente 
 

2. CNPJ 

3. Endereço  
 

4. Município  5. CEP 

6. Nome do representante 
legal  
 

7. CPF 8. DDD/Fone 

9. Banco  10. Nº da 
Agência  
 

11. Nº da Conta Corrente 
 

B – Grupo Informal 
1. Nome do Proponente  
 
2. Endereço  3. Município  4. CEP 

 
5. Nome da Entidade Articuladora  
 

6. CPF  7. DDD/Fone 
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2 225 unidade Acelga 

Fresca, primeira 
qualidade, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

3 720 maço Agrião 

Fresca, primeira 
qualidade, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

4 800 pé 
Alface 
crespa 

Primeira 
qualidade, 
tamanho e 
coloração 

uniforme, firme 
e isenta de 

sujidade 

03 vezes por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

5 6000 pé Alface lisa 

Primeira 
qualidade, 
tamanho e 
coloração 

uniforme, firme 
e isenta de 

sujidade 

03 vezes por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

6 500 Kg 
Banana 
maçã 

Pencas 
uniformes, 

compolpa firme, 
intacta e madura 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

7 1500 Kg 
Banana 
nanica 

Pencas 
uniformes, 

compolpa firme, 
intacta e madura 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

8 200 Kg Batata doce comum, firme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    
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9 250 Kg Beringela 
consistência 
firme, casca 

uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

10 200 Kg Beterraba 

Fresca, 
compacta, isenta 

de 
enfermidades, 

tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

11 50 maço Brócolis 

Comum, fresco, 
tamanho e 
coloração 

uniforme, firme 
e intacto 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

12 400 Kg Cebola 
Graúda, firme e 

sem lesões 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

13 900 Kg Cenoura 

Firme, intacta, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

14 2000 
maço c/ 

100g 
Cheiro 
verde 

Primeira 
qualidade, sem 

sujidade, 
uniforme, firme 

e intacta 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

15 150 pé Chicória 
Fresca, limpa e 

uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    
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16 200 Kg Chuchu 

Firme, intacta, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

17 500 maço Couve folha 

Fresca, 
uniforme, sem 
enfermidades e 

parasitas 

01 vez por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

18 100 unidade Couve-flor 

Fresca, 
uniforme, sem 
enfermidades e 

parasitas 

01 vez por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

19 480 maço Espinafre Fresca, uniforme 

01 vez por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

20 900 Kg 
Laranja 

lima 

Fresca, graúda, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

21 900 Kg 
Laranja 

pera 

Fresca, graúda, 
tamanho e 
coloração 
uniforme 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

22 675 Kg 
Mamão 
formosa 

Livre de 
sujidade, firme, 

consistente e 
maduro 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    
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23 500 Kg 
Mandioca 

descascada 

Boa qualidade 
sem rachaduras, 

perfurações e 
cortes, com 

aspecto, aroma e 
sabor típicos do 
produto, livre 

umidade 
externa, sem 
casca, polpa 

branca ou 
amarelada e de 
aspecto fresco. 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

24 500 Dúzia 
Milho 
Verde 

fresco, 
descascado e 

limpo 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

25 60 Kg 
Pimentão 
amarelo 

Sem lesões, 
firme e primeira 

qualidade 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

26 60 Kg 
Pimentão 
Vermelho 

Sem lesões, 
firme e primeira 

qualidade 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

27 150 Kg Quiabo 

Boa qualidade e 
sem defeitos 

grosseiros, verde 
escuro a médio, 

de colheita 
recente 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

28 500 Kg 
Repolho 

verde 

Fresco e de 
primeira 

qualidade 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    
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29 900 Kg 
Tomate 
salada 

Graúdo, firme, 
intacto e isento 

de sujidade 

01 vez por semana - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

30 350 Kg Vagem 
Macarrão curta, 

tipo A 

02 vezes por mês - 
horário de entrega das 
06:00 às 07:30 horas - 
Quantidade e dia da 
semana determinada 
pela Cozinha Piloto 

 R$              -    
 R$                  
-    

 
Total……………….. 

 R$                  
-    

 
 

C – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS 
PRODUTOS 
 
D – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE 
(breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 
 
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as 
informações acima conferem com as condições de fornecimento. 
Local e Data:  ____________________________________ 

Assinatura do Representante 
do Grupo Formal ou Informal 

Fone/E-mail: 
CPF:  

 

 

PRAZO DE VIGENCIA: ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Prefeitura Municipal de Ibirarema, 10 de março de 2016. 

 

 

_______________________________ 

FÁBIO DE PAULA 

PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

_____________________________________ 

ANA ROSA DE OLIVEIRA CONTE 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO II  

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º 

 

   Ref.: A CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2016 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

E __________________________________________________QUE TRATA DA AQUISIÇÃO 

PARCELADA, EM ENTREGAS SEMANAIS, DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

Aos ________dias do mês de __________, do ano de dois mil e dezesseis, presentes as partes de 

um lado, o MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n.º 

46.211.694/0001-07, com endereço à Rua Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, na cidade de 

Ibirarema, comarca de Palmital, Estado de São Paulo, representada por seu Prefeito Municipal, 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua XV de 

Novembro, nº 185, no município de Ibirarema, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.978.857-

1 SSP/SP e do CPF/MF n.º 306.487.818-28, de ora em diante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e, de outro lado, ________________________________, portador da Cédula de 

Identidade - RG n.º ___________________ e CPF ______________________, de ora em diante 

denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado o quanto segue, com 

fundamentos nas disposições Lei n.º 11.947, de16/06/2009, e tendo em vista o que consta na 

Chamada Pública nº 01/2016, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1. É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de 

educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a chamada pública n.º 01/2016 e de 

forma parcelada, de acordo com as necessidades da municipalidade: 

------- 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO FORNECIMENTO 

2.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 

ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO LIMITE 

3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão 
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ao PRONAF – DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA INFORMAÇÃO 

4.1. OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão 

informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DA ENTREGA DO OBJETO 

5.1. A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com as necessidades 

da Municipalidade e cronograma de entrega constantes do Projeto de Venda, mediante requisição 

emitida por funcionário da Prefeitura Municipal, com antecedência de 03 (três) dias úteis, na 

Cozinha Piloto Municipal, sem quaisquer despesas extras para esta.  

5.2. Não serão tolerados defeitos graves, aqueles que comprometem a aparência, conservação e 

qualidade do produto, restringindo ou inviabilizando o seu uso (podridão, dano profundo, passadas) 

que representem quantidade superior a 2% do peso total de cada embalagem do produto entregue.  

 

CLÁUSULA SEXTA 

DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 

R$ ____ (_____). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DOS VALORES JÁ INCLUSOS 

7.1. No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos 

humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e 

previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes 

do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

Departamento Municipal de Educação 

02.02.01.12306.0104.2.110- Manutenção da Alimentação Escolar 

33.90.30.00- Material de Consumo 

05- Transferências e Convênios Federais 

 

CLÁUSULA NONA 

DOS PAGAMENTOS, CONDIÇÕES E REAJUSTE 
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9.1. Para recebimento do pagamento pelo fornecimento do objeto, a CONTRATADA emitirá as 

respectivas notas. 

9.2. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias da 

emissão da Nota Fiscal. 

9.2.1. A critério da Administração, o pagamento poderá ser efetuado através de cheque nominal 

emitido pela Prefeitura, que deverá ser retirado no setor da Tesouraria da Prefeitura no prédio do 

Paço Municipal, ou depositado em conta bancária do interessado, que deverá fornecer seu número 

por escrito. 

9.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9.4. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, que venham a causar desequilíbrio econômico-

financeiro do presente contrato, os seus valores poderão ser revistos nos termos do artigo 65, inciso 

II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DA INADIMPLÊNCIA 

10.1. Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 

da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e demais legislações relacionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA RESPONSABILIDADE 

11.1. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de 

danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO INTERESSE PÚBLICO 

12.1. A CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 

particulares poderá: 

12.1.1. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 

12.1.2. Fiscalizar a execução do contrato; 

12.1.3. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DA MULTA 

13.1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Departamento Municipal de Educação, 

da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas 

pelo FNDE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DAS LEIS, RESOLUÇÕES 

15.1. O presente contrato reger-se-á, ainda, pela chamada pública n.º 01/2016, pela Resolução 

CD/FNDE n.º 38, de 16/07/2009, pela Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a 

qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DO ADITAMENTO 

16.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardada as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

DA RESCISÃO 

17.1. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, poderá ser 

rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos seguintes casos: 

17.1.1 por acordo entre as partes; 

17.1.2.pela inobservância de qualquer de suas condições; 

17.1.3.qualquer dos motivos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

DA VIGÊNCIA 

18.1. O presente contrato terá vigência até 31/12/2016, contados de sua assinatura, ou a entrega 

total das quantidades contratadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

DO FORO 

19.1. Para solução de quaisquer questões ou controvérsias relacionadas com o presente Termo de 

Contrato, fica desde já eleito o foro da comarca de Palmital, com renúncia expressa de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

19.2. E assim, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Termo de Contrato em 

04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim. 

 

 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

     THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

      PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

     CONTRATADO 

Testemunhas 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO 

 
 
 

(NOME DO AGRICULTOR), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), 
(PROFISSÃO), portador (a) da Cédula de Identidade nº _________________________, 
emitida (pela) _______________/__________, em ______/_______/________, inscrito (a) no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob nº _________________________, detentor da 
Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP Física) nº ____________________, residente e 
domiciliado (a) ___________________________________________, Bairro 
_______________________, CEP ___________ na cidade de _____________________, Estado 
___________________ DECLARA, atendendo ao disposto na Resolução/FNDE/CD nº 
26/2013 e sob as penas de Lei, que os produtos cotados na Chamada Pública nº 
01/2016, são oriundos de produção própria. 
 

Declaro ainda, que autorizo o responsável designado para fazer vistorias 
em minha produção sem aviso prévio. 
 

Ibirarema, ___ de ___________________ de 2016. 
 
 
 

____________________________________________________ 
(Assinatura do Agricultor) 

Nome do Agricultor 
RG nº 
CPF nº 
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SETOR DE LICITAÇÃO 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 09/2016 

PROCESSO N.° 09/2016 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/01/2016 a partir das 08:00 HORAS 

LOCAL: SALA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NA 

AVENIDA DEPUTADO NELSON FERNANDES, Nº 350, EM IBIRAREMA (SP). 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL ESCOLAR E DE 

ESCRITÓRIO. 

 

O Senhor THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, Prefeito do Município de 

Ibirarema, usando da competência delegada no Decreto Municipal nº 

14/2005, de 16/08/2005, torna público que se acha aberta, nesta unidade, a 

licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO 

UNITÁRIO, objetivando o Registro de preços para aquisição de 

MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO do objeto descrito no anexo I 

deste edital, que será regida pela Lei federal n.° 10.520, de 17 de julho de 

2002, da Lei 123/2006, Decretos Municipal n.° 14, de 16 de agosto de 2005 

e n.° 72, de 27 de novembro de 2013, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

Esta licitação atende ao pedido formulado pelo Departamento Municipal de Educação e 

demais Departamentos da Prefeitura. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 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 data de 29/01/2016, a partir das 

08:00 horas, na sala da Comissão Municipal de Licitações, localizada na Avenida Deputado Nelson 

Fernandes, n.º 350, Centro, em Ibirarema (SP), e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 

Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

I - DO OBJETO  
 

1.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição de MATERIAL 

ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO, conforme especificações constantes do Anexo I.  

1.2 – A licitante interessada em participar do presente certame, deverá trazer no inicio da 

sessão pública, 01 (uma) amostra de cada mercadoria ofertada referente aos itens 03, 15, 16, 17, 18, 

19, 25, 55, 56, 57, 75, 76, 77, e 89. As amostras deverão estar devidamente etiquetadas com os 

respectivos dados do Fornecedor (Nome, endereço completo) e o número do item a qual pertence o 

produto. 

1.2.1 – A empresa que não entregar as amostras nos itens mencionados acima será 

desclassificada do mesmo. 
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1.2.2 – As amostras entregues não serão devolvidas, ficando sob domínio do Departamento 

de Educação. 

1.2.3 – A analise será realizada por profissionais do Departamento de Educação no prazo de 

03 (três) dias, por meio de avaliação das características do produto, avaliando além das 

especificações técnicas a qualidade dos mesmos, sendo desclassificado aquele que não atender aos 

requisitos técnicos da especificação do item. 

 

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 e a 

entrega das amostras solicitadas no item 1.2. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO  
 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;  

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com 

firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 

comprove os poderes do mandante para a outorga.  

3.2 - Para obter os benefícios da Lei Complementar n.° 123/06, as microempresas e 

empresas de pequeno porte deverão apresentar o TERMO DE OPÇÃO, conforme modelo constante 

do ANEXO V e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio (conforme 

Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, 

de 30 de abril de 2007, publicada no DOU de 22/05/2007). 

3.2.1 - para se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 966 da 

Lei 19.406/02, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, deverão cumprir as disposições do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06, 

além de, não incorrer em nenhuma das exceções contidas nos incisos I a X do § 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar n.° 123/06. 

3.2.2 - ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido 

de admitir que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de 

obter tratamento diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei 

Complementar n.° 123/06, ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X do 

§4º do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06, constitui fraude à realização de ato do 

procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei n.° 

8.666/93. 

3.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto.  

3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro.  
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II e o termo de opção de acordo com modelo constante do Anexo V deverão 

ser apresentados fora dos Envelopes n.° 01 e 02.  

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, a 

identificação da licitante, e os seguintes dizeres:  

 

 

ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO N.°09/2016 

PROCESSO N.°09/2016 

 

 

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO N.°09/2016 

PROCESSO N.°09/2016 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

 

5.1 - A proposta, nos termos do item 4.2 da clausula IV, deverá ser apresentada datilografada 

ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada 

pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração; 

devendo conter: 

5.1.1 - item (compatível com o objeto descrito), e especificação técnica completa, desde 

que já não definida no ANEXO I; 

5.1.2 - identificação dos produtos ofertados, os quais deverão ser de primeira linha, 

inclusive a marca, e o nome fantasia, ou a procedência, quando houver; 

5.1.3 - Preço unitário e total para cada item compatível com o objeto descrito no Anexo 

I, expressos em moeda corrente nacional. Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as 

despesas, impostos ou taxas e encargos sociais, não cabendo qualquer outro custo adicional. É 

expressamente vedada a inclusão de valores pertinentes a encargos financeiros ou de previsões 

inflacionarias; 

5.1.4 - prazo de entrega do produto, após o recebimento da requisição, que não poderá 

ser superior a 07 (sete) dias; 

5.1.5 - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 

contados da data de encerramento da licitação. 

5.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital. 

5.3 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, 

não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente. 

5.4 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando 

às cláusulas e condições do presente Edital. 

5.5 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  
 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350| 19940-000 | IBIRAREMA|SP 

www.ibirarema.sp.gov.br|licitacao@ibirarema.sp.gov.br |  (14) 3307.1152 

SETOR DE LICITAÇÃO 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.2 da clausula IV, 

deverá conter os documentos a seguir:  
 

6.1.2 - REGULARIDADE CADASTRAL  
 

6.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

6.1.2.2 - prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

 

6.1.3 - REGULARIDADE FISCAL 

 

6.1.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

6.1.3.2 - Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 

6.1.3.3 - Prova de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

6.1.3.4 - Prova de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) 

6.1.3.5 - Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

 

Observação: Desde o dia 03/11/2014, a Receita Federal emite as certidões relativas aos itens 

6.1.3.1 e 6.1.3.4 em uma única certidão, denominada “Certidão de regularidade das contribuições 

previdenciárias e de terceiros”. 

 

6.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA 

 

6.1.4.1. - a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

 

6.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 

6.1.5.1) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extra-judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) 

dias, contados da data de apresentação da proposta; 

 

 

6.1.6 - OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 

6.1.6.1) declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 

licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou 

suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes (modelo 01, Anexo III); 

6.1.6.2) declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (modelo 02, Anexo IV). 

 

6.2 – DA HABILITAÇÃO DAS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 
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6.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos benefícios 

da Lei Complementar n.° 123/06, nos termos do item 3.2 e subitem, da clausula III deste edital, e, 

pretendam exercer os direitos decorrentes dos referidos benefícios quanto a habilitação, por ocasião 

da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal (item 6.1.2 e subitens), mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

6.2.2 - Constatada por meio da análise efetuada nos termos do item 3.2 e subitem, da 

clausula III deste edital, que uma ou algumas das participantes é empresa de pequeno porte ou 

microempresa e verificado que há restrições no que diz respeito à regularidade fiscal exigida pelo 

item 6.1.2 e subitens deste edital, essa, ou, essas empresas, serão admitidas a prosseguir no certame 

em igualdade de condições com as demais licitantes, observado o disposto no item 7.19 e subitens 

da clausula VII deste edital. 

 

6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
 

6.3.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de 

impresso informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias 

da data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 

6.3.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida 

por qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente; 

6.3.1.1.1 - As autenticações poderão também ser feitas pelo pregoeiro ou membro 

da equipe de apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, no ato de abertura do envelope 

respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses 

últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.     

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração 

mínima de 20 (vinte) minutos.  

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeiro a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II do 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseqüência, 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 das demais licitantes.  

c) que não entregar amostras referente aos itens 03, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 55, 56, 57, 75, 76, 

77, e 89. 

7.3.1 - 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 das 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). No caso 

de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes.  
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7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário.  

7.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, 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.  

7.5.1 - 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.  

7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

 7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas na etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado, elegendo a detentora do menor preço como sendo a mais bem 

classificada.  

7.9 - Com base nessa classificação (item 7.8), será assegurada às microempresas e empresas 

de pequeno porte, assim qualificadas nos termos do item 3.2 e subitem da cláusula III deste edital, 

preferência à contratação, nos termos da Lei Complementar n.° 123/06, observadas as seguintes 

regras: 

7.9.1 – O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora 

da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco 

por cento) ao valor da proposta melhor classificada (item 7.8), para que apresente preço inferior ao 

da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de 

preferência. 

7.9.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 

empatadas, nas condições do subitem 7.9.1. 

7.9.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 

de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 

propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.9.1. 

7.9.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 7.8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 

preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

7.9.4 - Caso a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, selecionada para 

exercer o direito de preferência a que se refere o item 7.9.1, não esteja representada na sessão de 

realização do pregão, a pregoeiro considerará o fato como desistência do exercício do direito de 

preferência por parte da referida licitante, seguindo, desde logo, o procedimento contido do item 

7.9.1 retro. 

7.10 - Não havendo redução das propostas por parte das microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos dos itens 7.9.1, 7.9.1.1, e, 7.9.2, será mantida a classificação das 

propostas conforme o item 7.8, passando-se, desde logo, à negociação do preço, com a licitante 

melhor classificada originalmente. 

7.11 – O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base 

nas disposições dos subitens 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, ou, na falta desta, com base na classificação de que 

trata o subitem 7.8, com vistas à redução do preço.  

7.12 - Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

7.12.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
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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.  

7.14.1 - A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

7.14.2 - 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 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente 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.  

7.17 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, assim qualificadas 

nos termos do item 3.2 e subitem da cláusula III deste edital, não será exigida comprovação de 

regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no item 6.1.3 e 

subitens deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

7.18 - A licitante habilitada nas condições do subitem 7.17 retro, deverá comprovar sua 

regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 

7.18.1 - A comprovação de que trata o subitem 7.18 retro deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada 

vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

7.18.2 - A não regularização da documentação, no prazo acima, implicará na decadência 

do direito à contratação, e na possibilidade de aplicação das sanções estabelecidas na cláusula XII 

deste edital, principalmente aquelas definidas pelos itens 14.1 e 14.2 deste edital, sendo facultado à 

Administração seguir o procedimento indicado no item 7.16 deste edital, ou revogar a licitação. 

 

  

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 

8.1 - 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 - 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 ao Prefeito Municipal para a homologação.  

8.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito 

Municipal adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.4 - O recurso terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  
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8.5 - A adjudicação será feita por ítem.  

8.6 - Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 

      8.6.1 - somente serão válidos os documentos originais; 

      8.6.2 - as razões deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de Ibirarema, na Rua 

Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, centro, Ibirarema (SP); 

         8.6.3 - não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

memoriais. 

 

IX –DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

 

9.1 – A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da Municipalidade, mediante requisição emitida por funcionário da Prefeitura 

Municipal, no prazo máximo de 07 (sete) dias, no Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rua 

Alexandre Simões de Almeida, nº 367, Ibirarema/SP, ou em outro local que poderá ser determinado 

pela Administração, sem quaisquer despesas extras para esta. 

9.1.1 - A realização de cada entrega será efetuada após a requisição emitida por 

funcionário da Prefeitura, que informará previamente a Contratada da quantidade e data da entrega, 

de acordo com as reais necessidades das Escolas Municipais e dos demais departamentos 

solicitantes. 

9.2 – Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagens, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

produtos. 

9.3 - O objeto da presente licitação será recebido: 

9.3.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 

especificação; 

9.3.2 - definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, e 

conseqüente aceitação. 

9.4 - Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações diferentes 

das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição 

ocorrer na forma e prazos definidos no item 10.3 abaixo. 

9.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

9.6 - Sob hipótese alguma será permitida na entrega, a substituição do material ofertado, quer 

em função de outra especificação ou de outras marcas, embalagem, etc. 

 

 

X - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

10.1 - O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal 

de Ibirarema. 
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10.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no décimo dia útil do mês subseqüente 

ao mês de entrega, correspondendo a quantidade do produto efetivamente entregue durante aquele 

mês, mediante a apresentação da nota fiscal, após regular liquidação, conforme estabelecido no 

artigo 63 da Lei n.º 4.320/64. 

10.3 - Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, 

seja a qualquer título. 

 

 

XI –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 - Os recursos financeiros para a realização do objeto desta Licitação correrão futuramente por 

conta de dotações orçamentárias correspondentes ao Departamento requisitante. 

 

 

XII - DA CONTRATAÇÃO 

DO INÍCIO E VIGÊNCIA DA FUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo 

de Ata de registro de preços, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.  

12.1.1 - Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços ou contrato, as 

certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social 

(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade 

vencidos, o 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.  

12.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de 

regularidade de que trata o subitem 13.1.1 deste item XIII, mediante a apresentação das certidões 

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias da ciência da 

homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial do Município de 

Ibirarema, comparecer a Sala da Comissão Municipal de Licitações, localizada na Avenida 

Deputado Nelson Fernandes, nº 350, Ibirarema (SP), para assinar a Ata de Registro de Preços. 

12.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular, ou se recusar a assinar o contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis, 

serão convocadas as demais licitantes, na ordem de classificação das ofertas, e assim 

sucessivamente, após examinada a aceitabilidade do menor preço, bem como o atendimento às 

exigências habilitatórias, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. Neste caso, o Pregoeiro poderá 

negociar melhor preço diretamente com o licitante. 

12.4 - A futura Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura 

pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, até 29/01/2017, devendo ser considerado rescindido, 

mesmo que ainda restem “material escolar e de escritório” a serem entregues. 

12.5 - O contrato/Ata, objeto da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no 

artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

12.6 - Todos os instrumentos contratuais/Atas serão assinados pelo representante legal da 

empresa na Prefeitura Municipal de Ibirarema. 

 

XIII - DAS OBRIGAÇÕES 

 

13.1 - São obrigações da Contratada: 
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13.1.1 - o cumprimento do prazo de entrega do objeto ofertado em proposta; 

13.1.2 - a Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, e outros, resultantes da execução do contrato. 

13.1.3 - a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no 

subitem anterior, não transferirá para a Prefeitura, a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem 

poderá de forma alguma onerar o objeto do contrato. 

13.1.4 - As despesas com o transporte, análise de materiais etc., quando necessário, a 

critério da contratante, correrão por conta da contratada. 

13.1.5 - a Contratada obriga-se a fornecer à Prefeitura, os dados técnicos que esta achar 

de seu interesse e todos os elementos e informações necessários, quando solicitados. 

13.1.6 - a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração 

ou a terceiros, decorrentes de culpa sua ou dolo, na execução do contrato.    

  

13.2 - São obrigações da Prefeitura: 

13.2.1 - pagar à Contratada os valores devidos, nas datas avençadas. 

 

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 

14.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e autárquica do 

Município de Ibirarema, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 

7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

14.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do 

prazo de 03 (três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do contrato. 

14.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.3.1 - advertência; 

14.3.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 

14.3.3 – para as sanções previstas acima, é facultada a defesa previa do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada. 

14.4 - O atraso injustificado da entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na 

proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato. O atraso eventual, quando 

justificado por motivo de força maior, deverá ser comunicado pela Contratada e aceito pela 

Prefeitura. 

14.5 - As sanções previstas nos itens 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

14.6 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada 

tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

14.6.1 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na 

ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 

XV – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

15.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima quinta deste, o contrato poderá 

ser rescindido, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos 
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incisos de I a XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93, atualizada, com préviae 

indispensável notificação, a qual fixará o prazo, conforme o caso, para cessação da inadimplência. 

15.2 - A Contratada reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93. 

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1 - 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.  

16.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura 

apresentadas pelos representantes legais presentes. 

16.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

16.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

16.4 - O Comunicado de Abertura de licitação será divulgado através de publicação no Diário 

Oficial do Estado, e o resultado do presente certame será divulgado através de publicação no Diário 

Oficial do Município de Ibirarema. 

16.5 - Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à 

licitação presente, quando necessários serão formalizados através de publicação no Diário Oficial 

do Município de Ibirarema. 

16.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão 

devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato/Ata ou instrumento equivalente.  

16.7 - 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.  

16.7.1 - As petições deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de 

Ibirarema, na Rua Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, Ibirarema (SP), dirigida à autoridade 

subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento 

das propostas.  

16.7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

16.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados peloPregoeiro.  

16.9 - Integram o presente Edital:  

Anexo I - descrição do objeto do certame;  

Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III - modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 

Anexo IV - modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho; 

Anexo V – modelo de termo de opção e declaração para microempresa e empresa de pequeno 

porte; 

Anexo VI – minuta da ata de Registro de Preços. 

16.10 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 

legislação que rege o presente certame. 

16.11 - Caso o certame não tenha sido encerrado por completo no dia de abertura do Pregão, 

no final do expediente os trabalhos serão suspensos, devendo ser reiniciados no dia útil 

imediatamente posterior, até que se tenha finalizado todo o processo. 

16.11.1 - Neste caso, todas as propostas serão rubricadas pelos presentes, e os envelopes não 

abertos permanecerão fechados, sendo que todas as peças serão recolhidas e ficarão na posse do 

Pregoeiro. 
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16.12 – Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, atualizada, para os casos que porventura ficarem 

omissos no futuro termo de contrato/Ata. 

16.13 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 

interessado: na Prefeitura Municipal de Ibirarema - Comissão Municipal de Licitações, na Avenida 

Deputado Nelson Fernandes, n.º 350, Ibirarema (SP), telefax (0xx14) 3307-1152. 

16.14 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Palmital (SP). 

 

Ibirarema, 18 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

Ref.: PROCESSO N.º 09/2016 

    PREGÃO N.º 09/2016 
 

Compreende o objeto desta licitação, o registro de Preços para aquisição de: 

 

Item 
Qtde. 

Estimada 
Unidade Descrição 

1 100 Caixa Agulha de cabeça c/100 

2 50 Unidade Almofada para carimbo n 3 azul/preta 

3 2000 Unidade 

Apontador com depósito retangular para lápis, confeccionado em 
material termoplástico com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 
8 mm) e uma lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso 
metálico. Depósito em plástico transparente. Altura: 40 mm, 
Comprimento: 22 mm, Largura: 15 mm. AMOSTRA 

4 20 Rolo Barbante color 400 mts 

5 500 Pacote Bexiga 6.5 C/50 unidades 

6 300 Caixa 
Borrachas Nº. 60 de látex natural, escolar, p/ lápis e grafite na cor branca, 

no formato retangular (caixa com 60 un.)  

7 9000 Unidade Caderno brochurão 96 Fls., grampeado, folha branca com pauta 

8 5000 Unidade Caderno de brochura 48 fls. 

9 4000 Unidade Caderno de cartografia, 96 folhas grande 

10 2000 Unidade Caderno de desenho pequeno, grampeado com 40.fls 

11 200 Unidade Caderno universitário 10 x 1 capa dura 200 fls 

12 200 Unidade Caderno universitário 1x1 capa dura 96 fls 

13 200 Unidade Caixa de Papelão para Arquivo Mod. M - Parda - C:41 x L:17 x A:29 cm. 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350| 19940-000 | IBIRAREMA|SP 

www.ibirarema.sp.gov.br|licitacao@ibirarema.sp.gov.br |  (14) 3307.1152 

SETOR DE LICITAÇÃO 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

14 20 Unidade Calculadora 12 DIGITOS.  

15 300 Caixa 

Caneta esferográfica azul, corpo sextavado em material transparente, com 

orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta 

superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera 

em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre 

a biqueira e o tubo sextavada transparente, tubo de carga com no mínimo 

11cm de altura e 1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da 

biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado 

transparente, validade mínima de 3 anos. AMOSTRA 

16 100 Caixa 

Caneta esferográfica preta, corpo sextavado em material transparente, 

com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta 

superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera 

em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre 

a biqueira e o tubo sextavada transparente, tubo de carga com no mínimo 

11cm de altura e 1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da 

biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado 

transparente, validade mínima de 3 anos. AMOSTRA 

17 100 Caixa 

Caneta esferográfica vermelha, corpo sextavado em material transparente, 

com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta 

superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera 

em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre 

a biqueira e o tubo sextavada transparente, tubo de carga com no mínimo 

11cm de altura e 1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da 

biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado 

transparente, validade mínima de 3 anos. AMOSTRA 

18 2000 Jogo 
Caneta hidrográfica ponta porosa, corpo plástico rígido opaco, ponta fina, 

jogo com 12 cores. AMOSTRA 

19 1000 Unidade 
Caneta marca texto, corpo plástico rígido opaco, ponta chanfrada, nas 

cores: amarela, laranja e verde. AMOSTRA 

20 500 Unidade Caneta para retro projetor cores variadas 2.0 mm. AMOSTRA 

21 2000 Unidade Cartolina 50x66cm 

22 2000 Unidade CD-r 

23 100 Caixa Clipe de aço, paralelo, galvanizado, número 2/0, caixa com 500 gramas. 

24 1000 Unidade Cola adesiva instantânea multi uso artesanato 20 grs. 

25 500 Unidade Cola bastão, atóxica, frasco com 10g. AMOSTRA 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350| 19940-000 | IBIRAREMA|SP 

www.ibirarema.sp.gov.br|licitacao@ibirarema.sp.gov.br |  (14) 3307.1152 

SETOR DE LICITAÇÃO 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

26 300 Unidade Cola folhas de E.V.A.  50 g.  

27 300 Unidade Cola Glitter, frasco plástico com 25 g, atóxica, cores variadas 

28 400 Caixa 
Cola liquida branca, escolar, bico econômico, atóxica, frasco c/ 40 g – cx. 

com 12 unidades. 

29 50 Caixas 
Colchetes latonados nº15 100mm caixa com 72 unidades. Para prender 

papéis, plásticos, etc 

30 200 Unidade 
Corretivo líquido, a base de água, multiuso, para correção de qualquer 

tipo de escrita, atóxico, frasco com 18ml 

31 30 Unidade Cortador de EVA regular. 

32 20 Caixa Elástico de dinheiro 100 gramas 

33 3000 Unidade Envelope tamanho médio 229x324 

34 5000 Unidade Envelope tamanho oficio 

35 120 Rolo Etiqueta adesiva grande 50x30mm - rolo c/ 10m 

36 1000 Folha EVA atoalhado 40x48 

37 2000 Folha EVA com gliter 40x60 

38 1000 Folha EVA decorado 40x60 

39 3000 Folha EVA liso 40x48 

40 300 Rolo 
Fita adesiva de papelaria, polipropileno, estreita, na cor incolor 48 

mmx45m 

41 300 Rolo 
Fita adesiva de papelaria, polipropileno, larga, na cor incolor ou marrom 

48mmx45m 

42 300 Rolo Fita adesiva dupla face 12mmx30m 

43 800 Rolo Fita crepe – 19mmx50m 

44 200 Rolo Fitilho 100MTS 

45 50 Caixa Giz escolar, colorido, plastificado, caixa com 500 palitos 

46 100 Caixa Giz escolar, cor branca, plastificado, caixa com 500 palitos 
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47 500 Pote Gliter  em pvc, pote 200grs cores variadas 

48 100 Unidade Grampeador de 26/6 grande para 20 fls 

49 50 Unidade Grampeador de mesa grande 23/8-13 MÍNIMO 60 folhas. 

50 100 Caixa Grampo de madeira 106/6 com 3000 

51 200 Caixa 

Grampo trilho de metal 80 mm haste 50 mm - aço flandres (estanhado) 

pacote com 50 jogos blister - CAPACIDADE DE PRENDER ATÉ 300 

FOLHAS DE PAPEL 75g/m² 

52 100 Caixa Grampo P/ Grampeador 26/6 com 5000 

53 30 Caixas Grampos para grampeador 23/10 galvanizado caixa com 5000 unidades. 

54 200 Pacote Lantejoula 2 grs 

55 4000 Caixa 
Lápis de cor longo, corpo em madeira no formato redondo, medindo 170 

mm, caixa com 12 unidades. AMOSTRA 

56 300 Caixa 
Lápis preto, corpo em madeira, matéria da carga mina grafite, número 2, 

nome do fabricante gravado no lápis com 144 unidades. AMOSTRA 

57 150 Caixa 
Lápis preto, corpo em madeira, matéria da carga mina grafite, número 

6B, nome do fabricante gravado no lápis com 12 unidades. AMOSTRA 

58 200 Rolo Lastex ( rolo com 100 mt) 

59 30 Unidade 
Livro ata capa dura, revestido com papel Kraft na cor preta, com 100 

folhas 

60 30 Unidade 
Livro ponto, capa dura, revestida com papel Kraft na cor preta, com 100 

folhas, Tam. Oficio 

61 600 Caixa Massa para modelar fosca com 12 cores 

62 3 Unidade 

Numerador automático com 06 dígitos, auto entintado, com almofada 

embutida para numeração seqüencial e sistema de repetição. metal 

cromado e cabo revestido de plástico 6 dígitos em metal. os dígitos 

podem ser rebaixados para omitir sua impressão. dimensões da 

carimbagem aproximadamente 5x21mm. com almofada, clip para 

almofada, tinta 2ml e bastão plástico para regulagem da numeração. 

63 300 Folha Papel camurça 40x60 cm 

64 1000 Folha Papel cartão 48x66cm 

65 200 Folha Papel celofane 85cmx100m 
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66 2000 Folha Papel color set. 

67 1000 Unidade Papel crepom liso cores variadas 

68 2000 Unidade Papel dobradura 

69 100 Caixa Papel estêncil caixa com 100 fls. 

70 100 bobina Papel Kraft – 60 cm, +ou- 8,5 kg. 

71 1000 Folha Papel laminado 45x59cm 

72 1000 Folha Papel manilha 66x96cm 

73 500 Folha Papel micro-ondulado 

74 1000 Folha Papel pardo 66x96cm 

75 200 Pacote Papel Sulfite Colorido pacote com 100fls. AMOSTRA 

76 200 Pacote Papel Sulfite com 50 fls, A60, gramatura 180g/m². AMOSTRA 

77 300 Caixa 

Papel Sulfite de Papelaria 75g/m2, a4, branco, c/certif.fsc Ou Cerflor. 

Especificação Técnica Detalhada do Produto. Papel Sulfite de 

Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (297x210)mm; 

Alvura Minima de 90%, Conforme Norma Iso; Opacidade Minima de 

87% Conforme Norma Tappi; Umidade Entre 3,5% e (+/-1,0), Conforme 

Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Corte Rotativo, Ph Alcalino, 

Cor Branca; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificacao 

Ambiental Fsc Ou Cerflor, Com Selo e Codigo de Licenca Impressos Na 

Embalagem. Caixa com 10 pacotes de 500fls. AMOSTRA. 

78 250 Caixa 

Papel Sulfite Tam. A4, gramatura pesando 75g/m², reciclado produzido 

com aparas pré e pós consumo, 210x297mm com 10 pacote de 500fls. 

Com Certificação Ambiental FSC Ou CERFLOR, Com Selo e Código de 

Licença Impressos Na Embalagem. Produto de acordo com a ABNT 

NBR 15755. AMOSTRA 

79 300 Pacote Papel Vergê (Branco, salmão ou Palha) com 50 folhas de 180g/m. 

80 200 Folha Papelão Paraná 100X80CM 390 GRS 

81 1000 Unidade 
Pasta Catálogo com 50 plásticos, espessura de 0,10 micras, 2 extensores 

de plástico, no tamanho ofício, na cor preta 

82 200 Unidade Pasta classificatória AZ larga 

83 2500 Unidade 
Pasta de papel cartão, tamanho ofício, com grampo trilho de metal, na cor 

verde 

84 200 Unidade Pasta polionda larga 5cm 

85 100 Caixa Percevejo com 100 

86 20 Unidade Perfurador de papel para 20 fls 

87 500 cartela Pilha AAA alcalina (cartela com 2) 

88 500 cartela Pilha AA alcalina (cartela com 2) 
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89 500 Caixa Pincel Atômico com 12 cores. AMOSTRA 

90 500 Unidade Pincel escolar chato nº 8 

91 500 Unidade Plástico com furo fino 

92 5 KG Refil de cola quente grosso transparente 

93 2000 Unidade Régua de plástico transparente, 30 cm, escala milimétrica 

94 100 Unidade Revolver de cola quente grande 

95 10 Rolo Rl Plástico adesivo 50cm 10 mts cores lisa 

96 40 Unidade Tesoura de picotar 22 cm 

97 50 Unidade Tesoura grande 20 cm. 

98 500 Unidade Tesoura sem ponta 14 cm 

99 2000 Caixa Tinta Guache c/ 06 cores sortidas, potes 15ml 

100 200 Unidade Tinta p tecido, pote plástico de 37ml 

101 20 Unidade Tinta para carimbo 40ml azul ou preta 

102 200 Unidade Tinta relevo pote plástico, de 35 ml 

103 60 Rolo TNT 1,40x60mts 

 

 

A licitante interessada em participar do presente certame, deverá trazer no inicio da sessão 

pública, 01 (uma) amostra de cada mercadoria ofertada referente aos itens 03, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 

55, 56, 57, 75, 76, 77, e 89. As amostras deverão estar devidamente etiquetadas com os respectivos 

dados do Fornecedor (Nome, endereço completo) e o número do item a qual pertence o produto. 

A empresa que não entregar as amostras nos itens mencionados acima será desclassificada do 

mesmo. 

As amostras entregues não serão devolvidas, ficando sob domínio do Departamento de 

Educação. 

A analise será realizada por profissionais do Departamento de Educação no prazo de 03 (três) 

dias, por meio de avaliação das características do produto, sendo desclassificado aquele que não 

atender aos requisitos técnicos da especificação do item. 

 

 

Ibirarema, 18 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

      PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 09/2016 - Pregão n.º 09/2016 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de2016. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 09/2016 - Pregão n.º 09/2016 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que 

não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência 

de fatos supervenientes. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de2016. 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 09/2016 - Pregão n.º 09/2016 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere 

à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de dezesseis anos, na condição de aprendiz 

(). 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de2016. 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO V 

 

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃOPARAMICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENOPORTE 

 

 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

 

Ref.: Processo n.º 09/2016 - Pregão n.º 09/2016 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 

inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

 

 

Com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 

123, de 15 de dezembro de 2006, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e 

favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto. 

 

DECLARA ainda, ser: 

 

      Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos 

do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos 

previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de2016. 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 
 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº --/2016 

    Ref.: AO PREGÃO N.º 09/2016 

 

Aos ________dias do mês de __________, do ano de dois mil e 

dezesseis, presentes as partes de um lado, o MUNICÍPIO DE IBIRAREMA, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, CNPJ n.º 46.211.694/0001-07, com endereço na Rua Alexandre Simões de 

Almeida, n.º 367, na cidade de Ibirarema, comarca de Palmital, Estado de São Paulo, representada 

por seu Prefeito Municipal THIAGO ANTONIO BRIGANÓ, brasileiro, solteiro, residente e 

domiciliado na Rua XV de Novembro, nº 185, no município de Ibirarema, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 34.978.857-1 SSP/SP e do CPF/MF n.º 306.487.818-28de ora em diante 

denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 

empresa________________________________________________________________, com sede 

na Rua ___________________________, n.º _____, na cidade de ________________, Estado de 

_____________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, e inscrição estadual 

n.º__________________, representada por seu Sócio/Diretor 

________________________________________________, residente e domiciliado 

naRua________________________________________________________nº______, na cidade de 

_________________, Estado de _______________, portador da Cédula de Identidade -RG n.º 

___________________, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e 

contratado o quanto segue, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações pelas Leis 

8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, considerando-se a adjudicação no processo Licitatório nº 09/2016, 

na modalidade de PREGÃO  Nº 09/2016, devidamente homologado pelo  Sr. Prefeito Municipal. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

1.1 - A presente ata de registro de preços tem por objeto o registro de preços visando futura 

Aquisição de Material Escolar, para atender o departamento de educação e diversos departamentos 

desta Prefeitura, de acordo com a necessidade, conforme ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 

09/2016, que passa a fazer parte para todos os efeitos desta ata.  
 

-------- 

 

1.2 – A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a 

realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA FORMA DE ENTREGA 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

2.1 - A entrega do objeto licitado deverá ser feito de forma parcelada, de acordo com as 

necessidades da municipalidade, e os produtos deverão ser entregues nos locais solicitados, no 

prazo máximo de 07 (sete) dias corridos após a solicitação, mediante empenho prévio emitido 

por funcionário da Prefeitura Municipal, que definirá o horário e o local da entrega do produto, sem 

quaisquer despesas extras para esta. 

2.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagens, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

produtos. 



 

PREFEITURA DE IBIRAREMA 
Av. Dep. Nelson Fernandes, 350| 19940-000 | IBIRAREMA|SP 

www.ibirarema.sp.gov.br|licitacao@ibirarema.sp.gov.br |  (14) 3307.1152 

SETOR DE LICITAÇÃO 
“PAPEL RECICLADO: IBIRAREMA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE” 

2.3 - O objeto da presente licitação será recebido: 

2.3.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 

especificação; 

2.3.2 - definitivamente, após a verificação das marcas, qualidade e quantidade dos 

mesmos, e conseqüente aceitação. 

2.4 - Serão rejeitados no recebimento, os materiais fornecidos com especificações diferentes 

das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição 

ocorrer na forma e prazos definidos no item 2.5. 

2.5 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

2.6 - Serão também rejeitados no recebimento os produtos que apresentarem sinais de 

deterioração ou envelhecimento, assim como os que apresentarem embalagens violadas. 

2.7 - Sob hipótese alguma será permitida na entrega, a substituição do produto ofertado, quer 

em função de outra especificação ou de outras marcas, embalagem, etc. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR DO CONTRATO 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - O valor global da presente Ata de Registro de Preços é de R$__________ 

(________________________), cujos recursos financeiros para a realização do objeto desta 

Licitação, correrão futuramente por conta de dotações orçamentárias correspondentes ao 

Departamento requisitante. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DOS PAGAMENTOS 

 

4.1 - O pagamento do objeto licitado será efetivado pela Tesouraria da Contratante. 

4.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no décimo dia útil do mês subseqüente ao mês 

de entrega, correspondendo a quantidade do produto efetivamente entregue durante àquele mês, ao 

preço vigente na data da entrega, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica acompanhada 

das respectivas requisições, após regular liquidação, conforme estabelecido no artigo 63 da Lei n.º 

4.320/64. 

4.3 - Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja a 

qualquer título. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DO INÍCIO E VIGÊNCIA DA ATA 

 

5.1 - A presente Ata de registro de preços terá sua vigência a partir da data de sua assinatura pelo 

período de 12 (doze) meses, ou seja, até ___/___/____, devendo ser considerado rescindido, mesmo 

que ainda restem produtos a serem entregues. 
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CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

6.1 - São obrigações da Contratada: 

6.1.1 - o cumprimento do prazo de entrega ofertado em proposta; 

6.1.2 - a Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, e 

outros, resultantes da execução do contrato. 

6.1.3 - a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 

anterior, não transferirá para a Contratante, a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem poderá 

de forma alguma onerar o objeto do contrato. 

6.1.4 - a Contratada obriga-se a fornecer à Contratante, os dados técnicos que esta achar de seu 

interesse e todos os elementos e informações necessários, quando solicitados. 

6.1.5 - a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa sua ou dolo, na execução do contrato.  

6.2 - São obrigações da Contratante: 

6.2.1 - pagar à Contratada os valores devidos, nas datas avençadas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 

7.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e autárquica do Município de 

Ibirarema, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a Contratada que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 

17 de janeiro de 2002. 

7.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Contratante poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

7.2.1 - advertência; 

7.2.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 

7.2.3 – para as sanções previstas acima, é facultada a defesa previa do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da Contratada. 

7.3 - O atraso injustificado na entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do 

artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na proporção de 

1,0% (um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor do contrato. O atraso eventual, quando 

justificado por motivo de força maior, deverá ser comunicado pela Contratada e aceito pela 

Contratante. 

7.4 - As sanções previstas nos itens 7.1, 7.2, 7.3 e subitens poderão ser aplicadas cumulativamente 

de acordo com circunstancias do caso concreto. 

7.5 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha 

direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

7.5.1 - não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá 

ser pago pelo inadimplente na Tesouraria da Contratante, na condição “à vista”. Na ocorrência do 

não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

8.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula oitava deste, o contrato poderá ser rescindido, 

pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos incisos de I a 

XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93, atualizada, com prévia e indispensável 

notificação, a qual fixará o prazo, conforme o caso, para cessação da inadimplência. 
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8.2 - A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso da rescisão administrativa prevista 

no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA 

DAS ALTERAÇÕES 

 

9.1 - Poderá o presente contrato sofrer alterações, nos casos e termos do capítulo I II, seção I II da 

Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94. 

 

CLAUSULA DÉCIMA 

DA VINCULAÇÃO 

 

10.1 – Integra o presente termo de contrato, a proposta da Contratada, e o edital de licitação que 

norteou o certame, ao qual se vincula o presente termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DOS CASOS OMISSOS 
 

11.1 - Aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/93, atualizada, para os casos que por ventura ficarem omissos 

neste termo de contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO FORO 
 

12.1 - Será competente o Foro da Comarca de Palmital, para dirimir quaisquer questões oriundas da 

presente ata de registro de preços, nos termos do art. 55, § 2º da Lei de licitações. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, 

aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 04 

(quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas: 

 

Ibirarema, .....  de  ...........  de 2016. 

 

AS PARTES: 

THIAGO ANTONIO BRIGANÓ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA 

CONTRATANTE 

 

XXXXX XXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

 

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

 


