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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
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EDITAL DE LICITAÇAO
MoDALIDADE pREGÃo PRESENCTAL - N" 003/20t9

PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 2OI90I OO1

ABERTURA:06 de fevereiro de 2019, às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitaçâo Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco S,N -
Em frente ao Posto BR- Centro - São Bemardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado
pela Portaria de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra
aberto processo licitatório, na modalidade PRECÀO PRESENCIAL SRP PARA REGISTRO DE
PREÇO, tipo MENOR PREÇO LrNITÁRIO. o referido Pregão será regido pela Lei n' 10.520, de 17 de
julho de 2002, regulamentada pelo Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos no

3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei Complementar n". 12312006 e pela Lei no 8.666, de 2l de junho
de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estabelecidas neste edital.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta
de preços (envelope l) e a documenlação de habilitação (envelope 2) deverão seÍ entregues no endereço
acima citado, até as 08:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na
hipótese de não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará inicio ao credenciamento dos
licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.

1 _ DO OBJETO

LI O presente Pregão Presencial - SRP tem como objeto a Contratação, de empresa para fomecimento
parcelado de Gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, através do sistema de registro de preços,

destinados ao atendimento da SecretaÍia de Educação do Município do Município de São Bemardo.
Estado do Maraúâo.

2 - DOS ANEXOS

2.1 Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementâres entre si

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO Il - Formulário Padrão de Propostas de Preços;

ANEXO llt Modelo de Carta de Credenciamentol
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Juridica);
ANEXO V Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXO VI Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXO VII Minuta de Conrato.

3 _ DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de

âtividade compatível com o objeto da licitação, conforme o item 6 - Anexo I - Termo de Referencia e

que se apresentarem, até as 08:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2019 a Pregoeira, em sessâo pública, no
endereço constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes I e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento

licitatório, conforme modelo anexo, em separado dos envelopes I e 2;

I

i
I

7
,1

',ú .FOLHAN' -I

PRocEs"s ko/iol íO -- |

I

(Conlrulação, de emprcsa psru Íomecimento parcelado de Gêneros alimentícios para a Merenda
Escola4, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, destinados ao atendimento do
Secrctatia de Educaçõo do Município do Município de São Be atdo - MA).
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3.2 - Não poderâo participâr desta licitaçâo as empresas:

3.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 - Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Públic4 díreta ou indireta, Federai, estadual ou Municipal, regido pela Lei n" 8.66ó193, salvo as já
reabilitadas.
3.2.3 - é vedadq a paÍir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com
empresa que veúa a contratar empregado que sejam cônjuges, compaúeiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, do poder público municipal.
3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
compatível com o objeto da licitação.

4.1 - No local, data e hora indicados no pÍeâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, seÉ realizado
o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tánto, obrigatoriamente, será necessária

a apresentação dos seguintes documentos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanlado da alteração/aditivo eventual
da gerência da sociedade, e demais que se achar peÍinente, ou ato constitutivo consolidado, devidarnente
registrado, em se tmtando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompaúado de

documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que

esiatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

4.1,2 - Procuração particular ou carta de credenciamenlo, com firma recoúecida, podendo ser utilizado o

modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente qurnto à

formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompaúada,
conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.4 Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-I4 ou ainda cópia de traslado de procuração por
instrumento público, na hipótese de representaçâo por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitante presente à sessão deverá entregar o Pregoeira o documento de

credenciamento juntamente com a respectiva cedula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualiado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habil
envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".

em separado dos

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em os quais farão
parte do processo licitalório, por qualquer processo de cópia desde que aut a por caÍório
competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no deCOITCI da sessão de

licitação, ou publicação em órgão da imprensa ohcial, observados sempre os respectivos prazos de

validade;

c) a proposta de preços (envelope l) :

d) os documentos de habilitação (envelope 2).

1 - DO CREDENCIAMENTO

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa n' 103 de 30

de abril de 2007, expedida pelo DepaÍamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida
somente para microempresa e empresa de pequeno poÍe que teúa intenção de comprovar seu

enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e

favorecido na preserte licitação, na forma dô disposto na Lei Complementar n' 123, de 14/12/2006, CQM
DATA DE EMISSAO A PARTIR DE MAIO DE 2OI I.
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4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifesta: em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à
participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação ou inconeção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a panicipação do (s)
licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como
ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ala ou mesmo de se

manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
oedenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será
entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinlo, com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para
efeilo de ordenaçâo das propostas e apuraçâo do menor preço.

4.7 - Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiya, sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.8 - Após o credenciamento, o Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos
novos proponentes.

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 - A proposta de preços deveÉ:
5.1.1 - Ser apÍesentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os seguintes

O Pregoeira da Prefeituru Municipal de São Bernardo
Pregão Presencial SRP n" 003/2019
Processo Adminisírulivo n". 20 I 901 004
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS Oazúo social ou nome comercial do ücilaníe e endereço)

5.1.2 - Preencher, necessariamente, os seguintes Íequisitos:
a) ser datilografada ou impressa aÍavés de ediçâo eletrônica de textosi
b) atender às especificações mínimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;
c) conter a cotaçâo de preço unitririo e global, em real, incluídos todos os impostos, taxas e demais
encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa j uridicamente habilitada, de aceitação tácita.

e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou oufto estabelecimento da licitante que emitirá a

nota fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de

empenho da despesa e realização do pagamento nos termos deste edital;
5.2 - Não seú aceita ofertâ de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste

edital.
5.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por paíe da licitante, das condições
estabelecidas neste edital.
5.4 - Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas,

fÍetes, seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no
curso da sessão;

d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso,
serão considerados válidos os valores poÍ extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal
informaçâo, podeú ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no subitem 3.1;

I
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5.6 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores,
alterações ou altemativas nas condições/especificações estipuladas. Não serâo consideradas as propostas
que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas
no subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

6 _ DA HABILITAÇÃO
O Pregoeira do Prcleitura Municipal de Sdo Bematdo
Prcgão Prcsencial SRP n" 003/2019
Processo Adminislrativo n'. 20 I 90 I 001
Envelope 2 - HÁBILITAÇÃO Oazdo social ou nome comercial do licitanle e endercço)

ó.1 Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno pone, deverão apresentar a

documentâção de Habilitáção que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE N 02,
devidame'rte fechado e rubricado no fecho. contendo os documentos determinados no item 7.3 deste
edital.

6.2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação da licitânte que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua
habilitação ou inabilitação.

6.3. - Relativos à habilitsção jurídica:
â) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedade comerciais, e! no caso de sociedades por ações, acompaúando de documentos de eleição de

seus administradoresl
b,l) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Especifica da JUNTA COMERCIAL
c) - Inscriçâo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em

exercicio;
d) - Decreto de autoÍização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorizaçâo para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir.
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

6.3,1 - Relativos à Regulâridâde Fiscâl
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
c) hova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.l.) faz paÍe da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanlo à Dívida Ativa da Uniâo.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)

. certidão Negativa de Inscriçâo na Dívida Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quanto à Divida Ativa do Município

. Certidão Negativa de Debitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN
o Alvará de Localização e Funcionamento;
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d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta.
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e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei 12.44012011 e à
Resolução Administrativâ a' 1.41012011. expedido pelo portal do Tribunat Superior do Trabalho,
www.tstjus.br/certidão, atualizado o art.29-v da Lei 8.666i93.

6.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e cômpatíveis em características
com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestado fomecido por pessoa juddica de direito
público ou privado, devidamente recoúecida firma em cartório e acompanhado de nota fiscal.
b) - apresentaçâo de fotos da empresa: com faixada, área intema e externa, bem como caminhão baú
adequado de acordo com a legislação para entrega das mercadorias.

6.3,3 - Relâtivos à quâlilicâção econômico-financeira:

a). Ceíidão Negativa de Falência e Concordata expedidâ pelo distribuidor dâ sede dâ licitânte, ou
de execução pâtrimoItial, emitidâ âté 60 (sessentâ) diâs ântes dâ dâtâ de entregâ dos envelop€s.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa
situaçâo hnanceira do licitante, vedada a substituiçâo por balancetes ou balanços provisórios.

f) O balanço deveÉ estar assinado por profissional devidamente regularjuntô ao seu conselho de Classe e

se apÍesentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada através de índice financeiro, utilizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estar de
acordo com os valores estabelecidos:

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo > 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

f.l) Serâo considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contiábeis

assim apresentados:

I - Publicados em Dirt-io Oficial ou;
II - Publicados em jomal de grande circulação oui
III - regisnados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou;
IV - PoÍ cópia do Liwo Dirírio autenticado pela J unta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na

forma da IN n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comercio - DNRC de 01 de a8osto de

1997, üÍ. 6', acompaúada obrigatoriamente dos Termos de AbertuÍa e de Enceramento. Quando for
apresentado o original do Dirírio, para cotejo pelo PÍegoeira, fica dispensada a inclusão na documentação
dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Liwo em questão.

f.2) Quando o balanço patrimonial estiveÍ encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação

dos documentos, poderá apresentáJo atualizado atrayés da variação da Unidade Fiscal de Referência
(UFIR) do mês do enceramento, devendo indicar a data da atualização.

f.3) As empresas com menos de um exercÍcio financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f.4) Os índices de que trata o subitem "f'. item 6.3.3 serão calculados e apresentidos pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsável por sua contâbilidade, mediante sua assinatula e a indicação

f.5) Aos demais tipos societiírios, a Comissão de Licitação poderá solicitar a

termo de abertura e de encerramento do livro diário, devidarnente registrado
da cópia do

Comércio, onde é extraído o balanço patrimonial, para fins de comprovação das

el gão de registro de

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circulante

do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.
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g) Certidão simplificada da Jrmta Comercial do Estado do Maraúão JUCEMA, de acordo com o art lo
do de*eto n" 21.040/2005, para empresiírios e sociedades empresariais do Estado do Maranhâo, referente
a esse ano.

h) No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, teú que apresentar a certidão
simplificada da Junta comercial do Estado, sede da empresa.

h.1). Deverá conter o Selo da habilitação Profissional DHP e/ou anexar o Certificado de
Regularidade Prohssional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

h.2). Termo de abertura e enceramento.

6.3.4 - Os licitantes fomecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação
Complementar), declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as

penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32 § 2', da Lei
8.666/93 (modelo anexo)
â.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 12312006, possuir
alguma Íestrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como
ressalva, na supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de l8 anos, em üabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do Art. 7", XXX I, da Constituição Federal e Art. 27, Y, da Lei
8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da propria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

6.4 Os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade; não poderão ser em hipótese neúuma autenticada por servidor
desta Comissão.

6,5 - Todos os documentos apÍesentados para habilitaçâo deverão estar em nome do licitante, com o
número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

6.5,1 - Se o licitânte for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz,
ou;

6.5,2 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estax com o número do CNPJ da frlial, bem
assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos

encargos centralizado, devendo, destâ forma, apresentaÍ o documento comprobatório de autorização para
a centralizaçâo, ou;

6.5.3 - Se o licitante for a matriz e o fomecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da hlial, simultareamente;

6.5.4 - Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles

documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matdz

6.6 - O não atendimento de qualqueÍ exigência ou condição deste item, ôbserv
nos subitens 15.6 e 15.7 deste edital, impiicará na inabilitação do licitarte;

6.7 - DAS AMOSTRAS

previstas

i
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6.7.1 O licitante deverá apresentar 01 (uma) amostra dos gêneros alimentícios não perecíveis €
perecÍveis no dia da abeÍura do certame, logo após o credenciamento. Os alimentos deyerão ser de
primeira qualidade e suas maxcas deverão corresponder àquelas indicadas na Proposta de preços.

6.7.2 Estas amostras deverão ser de primeira qualidade, suas marcas deveÉo coresponder àquelas
indicadas na Proposta de preços e suas características devem estar com as especificações estabelecidas no
Termo de Referência deste Edital.

6.7.3 As amostras devem ser apresentadas devidamente lacradas, na embalagem original do fabricante,
com rotulagem contendo informações coffetas, claras precisas e ostensivas sobre suas caracteristicas,
qualidades, quantidades, composiçôes, data de fabricaçâo, prazo de validade e origem de conformidade
com o exigido pelo "CÓDIGO DE DEFESÀ Do CONSUMIFOR". Sob pena de desclassificação dos
respectivos itens.

6.7.4 A análise das amostras será efetuada por servidor da Secretaria Municipal de Educação, que
procederá a análise de sua conformidade com as especificações constantes do Anexo I deste edital (T€rmo
de Referência)e da qualidade dos gêneros alimenticios.

6.7.5 Cada embalagem das amostras deveÍá estar com a identificação da razão Social da licitante

6.7.6 Os alimentos apresentados como amosúas poderão ser abertos, manuseados, dissolvidos,
degustados. receber cortes. secçôes ou vincos.

6.7.7 Será desclassificado o item da proposta quando:
a) não houver entrega das amostras exigidas para os gêneros alimentícios;
b) a amostra estiver fora das especificações previstas no Termo de Referência ou em conformidade com a
proposta de Preço apresentada; ou
c) a qualidade do gêneros alimentício não for aceita.

7 _ DO PROCEDIMENTO

7.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, O Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaraçâo de

atendimento aos requisitos de habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope l) e

os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 - depois da hora marcada, nenhum documentô e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que

se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze)
minutos antes do referido honário, bem como de propostas/documentação que não se façam acompaúar
de representante do licitante devidamente credenciado;
7.3 - Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, seÍão

abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,

desclassifi cado-se as incompatíveis;
7.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item antedor, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofeÍas com preços até lOyo (dez por cento) superiores àquela poderão
fazer novos larces verbais e sucess;vos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do
vencedor;
7 ,4,1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a

na ordem decrescente dos preços;
7.4.2 - Dos lances ofertados não caberá reüatação;

ao licitante,

7.5 - não havendo pelo menos tlês ofertas nas condições definidas no subitem OS

autores das melhores propostas, até o máximo de três, ofeÍecer novos lances verbais sucessivos,

quaisquer que sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarâo da etâpa de

lances verbais);
7.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que

deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;
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7.7 O Pregoeira convidará individuaimente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar
lances verbais, a partt do autor da proposta classiÍicada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor;
7.8 - A desistência em apÍesentar Jance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 - Caso nâo se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade enfie a
proposta escrita de menor preço e o valor esdmado paxa a conÍatação;
7.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes
madfestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
7.1 I - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, O Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em
seguida, examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;
7.12 - Etcerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofenas, O Pregoeim procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta,
para verificaçâo do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposk classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que um licitante, dentre aqueles que participaÍarn da etapa de lances verbais, atenda
às condições fixadas neste edital;
7.14 - Nas situações previstas nos subitens 7.9" 7.11 e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretamente
com o proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - Verihcado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos

licitantes sendo declarado vencedor e adjudicatrírio aquele que ocupar o primeiro lugar, sendoJhe
adiudicado o obieto do certame;
7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos
de Habilitação", duante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certâme).
Após, as empresas poderão retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
Os licitântes que não se habilitarem para ofeÍar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde
que não haja manifestação de interposição de recurso adminish"ativo, retirar seus respectivos envelopes;
7.17 Da Sessão Pública seú lawada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos
os licitantes presentes.

8 - DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade verificada pela Secretária requisitante" e seguintes do Anexo I -

Termo de Referência deste Edital.
9. - DO REGISTRO DE PREÇOS

do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamen futura
Ata de RegistÍo de Preços;
9.4 - ótgáo Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que do
procedimento licitâtório para Registro de Preços, bem como integrarte da futura Ata de

Preços;
de

9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registo de Preços será a Prefeitura Municipal de Sãô B
através da Secretaria Municipal de Adminisüação e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e

publicação da respectiva Ata de Registo de Preços;

9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para regisüo formal de preços

relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administração
Pública;
9-2 - a Ala de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de

compromisso para a futura conüatação, inclusive com preços, especificaçôes técnicas, fornecedores e
órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas
propostas aduzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução



PÍÍ .FOt

PROCESSO

MOCALIDADE

VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN

ESTADO DO MARANHÃO
CNPI: 06.125.389/0001-88

9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga a Administraçâo a firmar as conratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fomecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Regisho de Preços, dumnte sua vigência, podeú ser utilizado por qualquer órgão da
AdminisÍação Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão
participante do presente certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitâtivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para
os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que

devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a

ordem de classificação e a quantidade de fomecedores a serem registrados, convocará os paÍiculares para
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se conslitui em
compromisso formal de fomecimento nas condições estabelecidas, observados os requisitos de
publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços podeá sofrer alterações, obedecidas 2s disposições contidas no art. 65,
da Lei 8.666/93.

IO _ DO JULGAMENTO DAS PROPOSTÁS

l0.l - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, em estrita observância do disposto no inciso
V do art. 8'do Decreto n'3.555/2000; 10.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as

exigências e condições deste edital;
10.3 - Será considerada mais vantajosa pam a Administração e, consequentemente, classificada em

primeiro lugar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o
preço máximo aceitável pela Administração.
10.4 Havendo absoluta igualdade de valores entÍe duas ou mais propostas classificadas, após os lances

verbais, se for o caso, O Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio. na forma do disposto no §
2" do aÍtigo 45 da Lei n'8.666/93;
10.5- Será assegurad4 como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas -
ME e empresas de pequeno porte EPP. nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguals ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem

classificada;
10.5.2- ocorr€ndo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno pone mais bem classificada será convocada Para apresentar

nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de

preclusão;
b) não ocorrendo a confatação da microempresa ou empresa de pequeno poÍe, na forma da letra "a"
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem

10.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo dteito;
c) no caso de equivalência dos valores apÍesentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se enconEem nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, seÉ realizado sorteio entle elas para que

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos tennos previstos na leta "a" deste item, o objeto licitado será

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certarne;

e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pequeno pone;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevaleceÉ este úttimo, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevaleceú o valor unitário.

I I _ DO DIREITO DE PETIÇAO

I l.l - No prazo de até 02 (doi, dias úteis antes da data fixada para recebimento das uer

HA No 11
-----{

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento conv
petição deverá ser dirigida O Pregoeira:

, cuJ a



h .forHAN, qí-
PR0CESS}Ja .?D,zno_4
M0CALIDADE ,c>zzr,a z, -,

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

I l.l.l - caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no pram de 24 (vinte e quatro) horas;
ll.l.2 acolhida a petiçâo contra o ato convocatório, seú designada nova data para a realização do
certame;
I 1.2 - declamdo o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com registro em ata da sintese das suas razões, quando lhe seú concedido o prazo de
03 (três) dias úteis pâra a apresentação das mzões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
I1.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeiro suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior,
Prefeita Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco)
dias úteis ot! nesse período, encaminhaJo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para
apreciação e decisão, no mesmo prazo;
I 1.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamentol
ll.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o resultado da licitaçào. e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fomecedores.
I 1.6 - A falta de manifestação imediata e môtivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência
do dieito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

12 _ DO PAGAMENTO

13. DAS PENALIDÁDES

l3.l A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão
ficará sujeita à penalidades previstas no art. 7o da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n'.
8.666/93. 13.2 - A recusa do adjudicatrírio em atender qualquer convocação prevista neste instrumento
convocatório sujeitará o mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo
administrativo, a ser conduzido pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:

a) decadência do direito de paÍticipar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei:

13.3 - O valor resultante da aplicação da multâ prevista será cobrado pela via adminisrativa, devendo ser

recolhida no pram máximo de l0 (dez) dias conidos, a contar da data de recebimento da comunicação,
ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o
contraditório e ampla defesa;

13.4 o licitante que ensejar o retaÍdamento da execução da licitação, não mantiver a proposta,

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçâo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citâção e da ampla defes4 ficará impedido de licitar e confiatar com a Administração, pelo prazo de 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no
Cadastro de fomecedores do Município;

13.5 a não-regularização da documentaçâo, no prazo previsto no subitem 6.2.1

decadência do dteito à confiatação, sem prejuízo das sanções previstas acima,
Secretaria de Administraçâo da Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanesc
classificação, para prestação do serviço ora licitado ou revogar a licitação.

plicará

13.6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descumprk quaisquer condiçôes ou exigênc
edital e/ou seus anexos estilo disciplinadas no item 9 "DAS SANÇÔES", do Anexo I deste edital

T1 _ DAS DISPOSIçõES FINAIS

a

de

deste

l2.l - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fomecimento.
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2019.
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l4.l - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicaú o objeto licitado, que posteriormente será
submetido à homologação pela Prefeita Municipal;
14.1.1 - no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanro ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;
14.2 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público deconente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anuláJa por ilegalidade, de oÍicio ou por provocaçâo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n'3.555/2000;
14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem
objeção, veú4 apósjulgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;
14.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e inevogável das respectivas exigências

e condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empeúo, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias ureis:
14.5 - O Pregoeir4 em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou
complementaÍ a instruçâo do processo;
14.6 - Nâo serão considerados motivos para desclassificação, simples omissôes ou erros materiais na
proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da

licitação e o entendimento da proposta, e que não fimm os direitos dos demais licitantes;
14.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não compÍometam o interesse da AdministÍação, a finalidade e a

segurança do fornecimento dos materiais:
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos

requisitos de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços dentro do
envelope de habilitação, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante
que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se

enconÍa no recinto, aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima;
14.9 - O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou

supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do aÍ. 65, § l', da Lei n'
8.666193:
14.10 - Os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;
l4.ll - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista

franqueada aos interessados na licitaçào:
14.12 - A não-regularizzção da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará

decadência do direito à contratação, sem prej uizo das sanções previstas no item I 3 acima, sendo facultado
a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do

contrato, ou revogar a licitação
14.13 - O extrato de aviso desta licitação estará p ado no Diário Oficial do Estado do MA

lnformações adicionais p pelo Pregoeira na sala da Comissão

Permanente de Licitâção nos horários de

das 08:30 às l2:00 horas.
feitura Municipal de segunda a sexta-feira

São Bemardo MA, l6 dejaneiro de 2019

t,IMA
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

I. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar (merenda), cqm entrega parcelada em
cronograma fomecido pela secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da rede
municipal de educação.

2. JUSTIFICATIVA
A presente aquisiçào visa o fomecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o
crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos maniculados nas Unidades de Ensino do municipio
de São Bemardo, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem
como, condiçôes de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em wlnerabilidade social, com
acesso igualitario, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etiírias.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
3.l. As especificações constam no Anexo I deste Termo.
3.2. Entregar os produtos conforme cronograma fomecido pela SEMED, a qual formulará
periodicamente, tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contaÍ do
recebimento da solicitação, paÍa entregar o produto solicitado em cada uma das Unidades de Ensino
requisitantes.

3.3. Os gêneros alimenticios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de

alimentos com característica de cada produto (orgânolépticas, fisico-químicas, microbiológicas,
microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANvlSA,
Ministério da Agricultura./Pecuária.
3.4 - Só será aceito o fomecimento dos produtos que esliverem de acordo com o item anterior e as

especifi cações minimas exigidas abaixo:
. Identificação do produto;
. embalagem original e intacta,
. data de fabricação.
. data de validade.
. peso liquido,
. Número do Lote,
. Nome do fabricante.

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1. As proponentes deverão apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoajurídica, de direito público ou
privado, comprovando a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitaçâo.
4.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse

requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros

alimentícios.

5. DA FISCALIZAÇAO
5.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista responsável de cada unidade escolar,
será responsável pela fiscalização do fomecimento dos produtos, observando todos os aspectos
estipulados (prazo de enrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos
contratados).
5.2. A Nutricionistas da SEMED realizará visita de rotina no local de armazenamento/produçào dos
gêneros a serem fomecidos pela contratada, para supervisão das atividades e yerificação de boas práticas

VISTO

I
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conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos
para as devidas correções.
5.3. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos
produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

6. DA APROVAÇÂO DOS SERVIÇOS
6.1. O serviço deverá ser devidamente atestado, pela servidora da Secretaria de educação, após a
aprovação dos serviços pelas nutricionistas da unidade de ensino, sem o qual não será permitido nenhum
pagamento.
6. DA ENTREGA DOS PRODUTOS LOCAL PERIODICIDADE
6.1 . Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem as Regiões Administrativas
do Município conforme relação de endereço Anexo II.
6.2. A Secretaria Municipal de Educação, fomecerá o cronograma de entrega, que deverá ser assinada em
conjunto com um dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual deverá se identificar através de seu carimbo e

assinatura.
6.3 Os produtos deverão ser entregues, de acordo com os pedidos feitos mensalmente:
6.3.1. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofier
alterações.

I
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7. DO PAGAMENTO
7.1 . O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias após a
entrega e aceitação dos produlos, com o devido ateste de recebimento na forma descrita no item 6.

8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
8.1. A prestação dos serviços será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até que se conclua o
procedimento licitatório.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Os produtos deverão ser entregues nas Unidades de Ensino que compõem cada Região
Administrativa do Municipio de São Bemardo, que serão responsáveis pela conferência dos gêneros no
ato do recebimento, que informarão à SEMED eventuais inconsistências.
9.2. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à enrega do produto, é de

total responsabilidade da proponente.
9.3. Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse

fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão

fisica, química ou biológica aos alimentos.
9.4. Os gêneros de características congelados ou refiigerados deverão ser lransportados em caminhão tipo
baú reliigerados, de modo a conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega.
9.5. Os gêneros deverão estaÍ sobrepostos em paletes e/ou em caixa de polietileno higienizadas quando
necessário, não sendo permitido o transporte de hortifrutis em caixas de madeira ou papelão, com exceção
dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico.
9.6. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, uniformizados
(camisa, sapato, calça, crachá, bone) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene
pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme
boas práticas de fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de

entrega.
9.7. Caso seja detectado alguma falha no fomecimento, que esteja em desconformidade com o contÍato, a

contratada deverá efetuar a troca satisfâtoriamente no prazo máximo de 0l (um) dia útil, após a
notificação, sem prejuizo das sanções previstas.
9.8. A contratada deverá emitir relatório trimestral de venda dos gêneros alimentícios por Unidade
Escolar deste Municipio a ser encaminhado SEMED.
q.g. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/q3 e demais legislaçôes peninente. 
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9. 10. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues por Região Administrativa, direlamente nas Unidades
de Ensino da Rede Municipal, em conformidade com a Autorização de Fornecimento emitidas, de datas,
pesos e quantidades estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

r0. DAS OBRIGAÇÔpS Oa CONrnaTeNre
10. I . Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato;
10.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padÍões exigidos nas especificações e

recomendações da contratante;
10.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos sewiços ora licitados;
10.4. Notificar a contratada, por escrito. de quaisquer irregularidades que venham a ocoÍreÍ. em função

Íâ !:?ff1Xf"ir;:Jli',p,t, o ot.pouo,as cráusuras deste rermo de Referência.

I I, ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:
I I .l . Sala da Comissão Permanente de Licitação Situada provisoriamente na Av. Barão do Rio Branco
S,N - Em ftente ao Posto BR- Centro - São Bemardo-Ma.

12. I.'ONTE DE RECURSOS:
12. L A Secretaria Municipal de Educaçâo com a despesa decorrente do objeto de aquisiçâo dos gêneros
alimenticios com recursos provenientes do Convênio FND[ - PNAE e do Tesouro municipal.

I3. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação tiícita,
incondicional, irrevogável e irretratavcl dos seus termos, regras e condições.
Nos preços já estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcioniiLrios, materiais utilizados,
impostos. transportes, taxas ou outras.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7880

ITEM DESCRTÇÀO

ucar refinado - lardo com 30 ote de lkg
Adoçante Dietélico unidade de 90ml

EMB QUANT UNIT V. TOTAL

I kg 25200 3,17 79.884.00
2 Und 30 5,12 153,60

Kg
kg_

PCT

860 22,00 18.920.00
4 Arroz Branco tipo I - fardo com 30 unidades pacote de lkg

Bebida Láctea de Morango de 10009

Bebida Láctea Fermentada - saquinho de 200g
Biscoito Cream Craker - Caixa com 20 unidades pacote de

400s

3 r500 3,3 5 105.525.00

5 10000 5,50 55.000.00

6 Und

I)ct

1.r000 )1á 32.760.00

1 29600 4,48
132.608.00

8 Biscoito Doce - Caixa com 20 unidades pacole de 4009 Pct 29600 4,5 8 135.568.00

9
Biscoito Rosquinha de Coco - Caixa com 20 unidades pacote

de 400g
Pct 4800 5. l0

24.480.00

l0 Biscoito Rosquinha de Leite - Caixa com 20 unidades pacote
de 4009

Pc1 4lí00 5, l5
24.720.00

ll Came de Charque - Pacote de 500g
Carne Moida de primeira
Cereal Instantaneo (Mucilon de Anoz c N4ilho) - Lata de 4009
Creme de Leite - Caixa com 27 unidades de 2009

Pct 23090 16,20 37,1.058,00
t2 K.r: 20000 lq 15 387.000.00
t3 Lt r980 13,35 26.433.00
t4 Cx '7965 2,74 21.824.10
I5 Extrato de Tomate - Caixa com l2 unidades (Sachê de 2609)

Feiião Carioca Tipo I - Fardo com l0 r.nidades de lkg
Sachê 9216 3,2',7 30.136,32

l6 kg l.l180 6.t'7 87.490.60
t1 Flocão de Arroz - Fardo com 20 unidades de 5009 Pct 2.6 5 20.882.00
l8 Flocão de Milho - Fardo com 20 unidades de 5009 1,75 41.650.00Pct 23 800

AIho

I

ffi
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Aprovo

Sâmia
S

IA

alho

A Lima

l9 frango ks 20000 t3,08 261 .600.00
20 Leite Condensado - Caixa com 27 unidades de 395g Cx 39 r5 5, t0 19.966.50
2t Leite em Pó integral - Fardo com 50 unidades de 200g Pct 94500 5,45 515.025.00
22 Leite em Pó sem lactose lata de 3009 Lt 50 )? nn l. t00,00
23 Macarrão Espaguete - Fardo com l0 unidades de 5009 Pct 3 7800 3,ó0 136.080.00
24 Margarina - Caixa com 24 unidades de 2509 Lt 12600 2,48 3l.248.00

25
Milho para preparo de Munguná - Fardo com 20 unidades de

500e
Pct 12600

43.848.00

26 Milho Verde - Lata de 2809 Lt 5 625 2,42 l:1.612.50

27 Mistura para mingau de Tapioca com Coco - Pacote de lKg
Nescau em Pó - Caixa com 30 unidades de 380g

kg 78 80 17,00 133.960.00

28 t.t 20700 12,40 256.680.00

29 Óleo de Soja refinado - Caixa com 20 unidades de 900m1 Lt 7500 4,78 35.850.00

30 Sal Refinado - Fardo com 30 unidades de lKg kg 4500 l.l5 5. 175,00

3l
Sardinha em Conserva com Oleo Comestível caixa com 50

unidades de l25g
Lt 27800 4,t8

I16.204.00
32 Tempero Seco completo de 50g Pct 4500 l,t7 5.265,00

Vinagre caixa com l2 unidades de 500m1 garrafa 5 0.10 ) 1) t 3.708.80
3.188.4 | 5.42

de REI'

ducação
oreira C
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ANEXO II (PAPEL TIN{BRADO DA EMPRESA)

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT VALOR
LTNITARIO

VALOR
TOTAL

0l
02

0i

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de dias.
com pagamento através do Banco
Agencia no

Cidade de
C/C n'

Cidade-UF, de de 2019

,na

Valor Total da Proposta: R$ (valor por
exrenso). Prazo de Enrega:_
Nome por extenso do representante
legal

SSP- CPF,MF:
no. CARIMBO E

RG n'

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA.

HA No ç,._v i,

I
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TO:

ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMET.*TO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURÁ MLNICIPAL DE SÂO SPRNERDO.N4A
REF, EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA
MODALIDADE DE PREGÂO N', OO3/20I9

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

portador(a) do R.G n'. ,,SSP CPF n" a nos
representâr junto a PREFEITURA MTNICIPAL DE SÃO BERNÀRDO, á irm te participar dos
Íabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para o Pregão
Presencial SRP N". /2019, marcado para o dia __1 J2019, às 08:00 horas, o(a) qual tem
amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar preços,
declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame. Local, / / Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: CPF: CNPJ,MF da empresa.

OBS. Deveú ser recoúecida a firma em caso de representação por meio de procuração particular.

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPFA4F
CNPJ/MF da empresa

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a).
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sediada na

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO (Empregador Pessoa Jurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEÍTURÁ MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitaçâo na Modalidade Pregão

N'. 003/2019 - Tipo menor preço por irem.

DECLARAÇÃO

inscrita no CNPJ no

no _, Baino
CEP _ Município/Estado por intennedio de seu representante

legal o (a) Sr(a) , portador da CaÍeira de

Identidade n". SSP e do CPF no.

abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no
Edital de Pregão PÍesencial SRP no. 003/2019, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir de t4 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7o da Constituiçâo Federal e

Inciso V, Art. 27 da Lei 8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual
exercendo frrnções técnicas, comerciais, de gerencia, administÍação ou tomada de decisão, (inciso IIl, do

art. 9'da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar n'. 04/90), inexistência de fato superveniente

impeditivo de habilitação, na forma do § 2", aÍt. 32, da Lei n'.8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 12312006, possuir

alguma restrição na documentação referente à regularidade
ressalva, na supracitada declaração.

fiscal, esta deverá ser mencionad4 como

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPFA4F
CNPJ/MF da empresa
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 12006.)

Eu,-,portador(a)daCarteiradeIdentidadeR.G.n"

CNPJ/MF
Íepresentante da empresa

no.

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade de Pregâo Presencial SRP no

__J2019, seja dado o tratamenro diferenciado concedido a essas empÍesas com base nos artigos 42 a 45

da Lei ComplemenlzÍ n'. 123/2006.

Declarumos ainda, oue ndo exisle iualauer imledimento enlre os DrcvisÍos nos incisos do § 1'do
arlieo 3'da Lei Complemenlar Federal n'. 123/200ó.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTTDÃO emitids pels Junrs
Comercial para compruvação da condtiio de Micruemprcsa ou empresa de Pequeno Porte ns Íoma.

de 2019.

Assinatwa do repres€ntante legal sob carimbo
RG:

CPF,A4F

CNPJ/MF da empresa

F

SSP/ e do CPF,MF n'

4-q


