Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2022
TIPO: REGISTRO DE PREÇOS
MENOR VALOR DO ITEM
NOME DA EMPRESA:
CNPJ N.º:
ENDEREÇO:
CIDADE:
ESTADO:
E-MAIL:
TELEFONE:
FAX:
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?
Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.gov.br, cópia do instrumento
convocatório da licitação supramencionada.
Local: _____________, _______de______________ de 2022.

Nome: ____________________
Assinatura
Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de Licitações e o licitante,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por
meio do e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, esclarecimentos e questionamentos.
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MINUTA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
A AQUISIÇÃO DIÁRIA DE PÃES PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA – ENTREGA PARCELADA.
PREÂMBULO
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 01/2022
PROCESSO N.º 01/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 14/02/2022
HORÁRIO: a partir das 10h00
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, situada na Av. Washington Luiz, n.º 485, Centro,
Águas da Prata – SP.
O Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, através de seu Pregoeiro, designado pela
Portaria n.º 4.359, de 11 de janeiro de 2021, torna público que se encontra aberta nesta
Municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial) n.º 01/2022, do tipo REGISTRO DE
PREÇOS pelo MENOR VALOR DO LOTE, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DIÁRIA DE PÃES PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E POSTOS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA – ENTREGA
PARCELADA, conforme especificações do Anexo I, que será regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto estadual n.º 47.297, de 06 de novembro de 2002, e Resolução CEGP-10, de
19 de novembro de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, Decreto
n.º 2004/2004 e Decreto n.º 2006/2004, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte
integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
acima 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 Sala de Reuniões do Setor de Licitações,
situada na Av. Washington Luiz, n.º 485, Centro, Águas da Prata – SP, iniciando-se no dia 14/02/2022
às 10h00 e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio.
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I – OBJETO
1 – Descrição – A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços
– SRP para a AQUISIÇÃO DIÁRIA DE PÃES PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA – ENTREGA PARCELADA,
conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I,
e visando contratações futuras por esta Municipalidade.
2 – Critério de Julgamento – O objeto deste certame licitatório será dividido em lotes, formados
pelo agrupamento de um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se à licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
3 – Cotas para ME/EPP/COOPERATIVAS – Em cumprimento ao artigo 48, inciso III, da Lei
Complementar n.º 123/2006, os itens deste Edital serão divididos em cota principal e cota reservada
à participação de microempresas, empresas e pequeno porte e cooperativas que preencham as
condições estabelecidas no artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007, no limite máximo de até 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto, conforme detalhamento constantes do Termo de Referência (Anexo I).
LOTE 01, LOTE 02.1 e LOTE 03.1.
3.1 – Regime de cota de ampla concorrência: LOTE 02 e LOTE 03.
3.1 – As cotas principal e reservada serão licitadas pela Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas
da Prata de forma simultânea e independente.
3.2 – Se a disputa relativa à cota reservada resultar deserta, a Prefeitura da Estância Hidromineral
de Águas da Prata submeterá o mesmo item de contratação à participação ampla, antes de recorrer
à contratação direta prevista no artigo 24, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993.
3.3 – Se a mesma licitante vencer a cota principal e a cota reservada, o Pregoeiro negociará com a
licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, antes de concluída a fase de aceitabilidade
dos preços da segunda negociação, para que a contratação de ambas as cotas ocorra pelo menor
valor.

II – PARTICIPAÇÃO
1 – Participantes – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste Edital.
2 – Vedações – Não será permitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou
jurídicas:
a) que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido
impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública municipal, direta e indireta, com base
no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002;
b) que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal,
nos termos do artigo 87, inciso VI, da Lei n.º 8.666/1993;
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c) que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a
autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos membros da respectiva
equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei n.º 8.666/1993;
d) que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
e) que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
f) que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela
Administração Pública federal, estadual municipal, direta e indireta, em virtude de prática de
infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei n.º 12.529/2011;
g) que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva
de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §8º, inciso V,
da Lei n.º 9.605/1998;
h) que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de
improbidade administrativa, nos termos do artigo 12, da Lei n.º 8.429/1992;
i) que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo Plenário
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
j) que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública municipal, direta e indireta, por desobediência à Lei de
Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei n.º 12.527/2011;
3 – Atendimento das Condições de Habilitação – A participação nesta licitação implica no
atendimento de todas as condições de habilitação e requisitos da proposta.
4 – Inexistência de Fato Impeditivo à Participação – A participação neste certame está
condicionada, ainda, a que o interessado declare que inexiste qualquer fato impeditivo de sua
participação no certame ou de sua contratação.

III – CREDENCIAMENTO
1 – Documentos para o Credenciamento – Por ocasião da fase de credenciamento das licitantes,
deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de sócio, proprietário, dirigente, representante legal de sociedade empresária, ou
empresário individual ou assemelhado, CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO COMPETENTE do
estatuto social, contrato social e sua respectiva última alteração (se houver) ou outro instrumento
de registro empresarial, registrado na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não
empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa
investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público registrado em cartório
competente ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório competente, da qual
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constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, tomar vistas ao
processo, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
1.1 – Apresentar o modelo do Anexo II deste edital, termo de credenciamento.
1.2 – Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 9 do item VII deste Edital, a
qualidade de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa deverá estar expressa no
documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1 deste item III.
2 – Documento do Representante Legal – O representante, legal ou procurador, da empresa
interessada deverá se identificar, exibindo cópia de documento oficial de identificação que
contenha foto, acompanhado do original.
2.1 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3 – Ausência de Representante Legal – A licitante que não contar com representante presente na
sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de
documentação defeituosa, ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de negociar
preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito
de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
4 – Encerramento do Credenciamento – Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não
serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatárias.
5 – Documentos a Serem Apresentados Fora dos Envelopes – As licitantes deverão apresentar
FORA do Envelope n.º 1 (Proposta), para fins de comprovação de que se encontram enquadradas
nas condições de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, os seguintes
documentos:
a) Certidão de Enquadramento (ME ou EPP), expedida pela Junta Comercial do seu Estado, caso
exerçam atividade comercial;
b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, caso atuem em outra área que não
a comercial;
c) Declaração elaborada, preferencialmente em papel timbrado, e subscrita por seu representante
legal de que a licitante se enquadra na condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparadas, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, que deverá
ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital;
d) Declaração elaborada, preferencialmente em papel timbrado, e subscrita por seu representante
legal de que a licitante se enquadra na condição de cooperativa, nos termos do disposto no artigo
34 da Lei n.º 11.488/2007, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV
deste Edital.
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6 – Retenção dos Documentos – Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro
e sua Equipe de Apoio e juntados ao processo licitatório.
7 – Cumprimento de Condições e Obrigações – O envio da proposta vinculará a licitante ao
cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

IV – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1 – Declaração de Pleno Atendimento – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital,
deve ser apresentada FORA os Envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação).
2 – Apresentação dos Envelopes – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser
apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes, de papel opaco, fechados e indevassáveis,
rubricados nos fechos, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes
dizeres:
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO

PREGÃO N.º 01/2022

PREGÃO N.º 01/2022

PROCESSO N.º 01/2022

PROCESSO N.º 01/2022

3 – Apresentação da Proposta – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4 – Forma de Apresentação dos Documentos – Os documentos necessários à habilitação deverão
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de
Apoio.

V – PROPOSTA
1 – Elementos da Proposta – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) denominação, endereço, telefone/fax, e-mail, número do CNPJ e a inscrição estadual da licitante;
b) número do processo e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo de
Referência (Anexo I deste Edital);
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d) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo DUAS casas
decimais após a vírgula, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária. 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 e custos, diretos ou indiretos, relacionados com o fornecimento do objeto da presente
licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, conforme artigo 6º da Lei n.º
10.520/2002.
1.1 – As propostas não poderão impor condições e deverão se limitar ao objeto desta licitação,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no
Edital e seus anexos.
1.2 – A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam
previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de
negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.
2 – Simples Nacional – As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo
Simples Nacional ante as vedações previstas na Lei Complementar n.º 123/2006, não poderão
aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo
elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de não
aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro.
2.1 – Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na situação
descrita no item 2 supra, deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do
Simples Nacional até o último dia do mês subsequente àquele em que celebrado o contrato, nos
termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II da Lei Complementar n.º 123/2006,
apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.
2.2 – Se a Contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item 2.1 acima,
caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando
que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei
Complementar n.º 123/2006.
5 – Cotação Inferior – Não será admitida cotação inferior à quantidade estabelecida por lote neste
Edital.
6 – Preço Ofertado – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

VI – HABILITAÇÃO
1 – JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – O julgamento da habilitação se processará mediante o exame
dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
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a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada - EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso
das cooperativas, estar adequado à Lei n.º 12.690/2012;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresárias ou cooperativas;
d) Ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades não empresárias, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir;
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando
de sociedade cooperativa.
1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 1.1 não precisarão constar
do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.
1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede
ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS);
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante que comprove a
regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS;
g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que comprove a
regularidade de débitos relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
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a.1) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea
“a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
a.2) Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação
extrajudicial, conforme o caso.
1.4 – DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante no Anexo VI, atestando que:
a.1) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição da República Federativa do
Brasil;
a.2) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
a.3) se encontra em situação regular perante o contrato social
b) Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo
constante do Anexo VII, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que
conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer atos lesivos à
Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/2013;
c) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração subscrita por
representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo III, declarando
seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem
como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal;
d) Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei nº
11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o
modelo constante do Anexo IV, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei nº 12.690/2012 e
que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123/2006.
1.4.1 – Sem prejuízo das declarações exigidas nas alíneas “a”, “b” e “c” e admitida a indicação, pela
licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de
microempresa e empresa de pequeno porte que preencha as condições estabelecidas no artigo 34,
da Lei nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma:
a) se sociedade empresária, pela apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial
competente;
b) se sociedade simples, pela apresentação da Certidão de Breve Relato de Registro de
Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
c) se cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente que
comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar
n.º 123/2006.
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2 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO
2.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
2.2 – O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o teor das
declarações solicitadas no item 1.5 supra deste Edital e das comprovações de qualificação
econômico-financeira, aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas
pertinentes.
2.3 – Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
no item 1.2 supra deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que
executará o objeto do contrato.
2.4 – A licitante que se considerar isenta ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação
cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.
2.5 – Todos os documentos apresentados no procedimento licitatório deverão ser originais ou
cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais, salvo os documentos cuja
autenticidade possa ser verificada pela internet, que poderão ser cópias simples. Não serão
admitidas cópias e/ou propostas em papel termossensível (fax).
2.5.1 – A autenticação dos documentos que assim o exigirem poderão ser realizados previamente à
abertura da licitação, pelo Pregoeiro, com ajuda da Equipe de Apoio, devendo a licitante apresentar
a cópia simples acompanhada do original.
2.6 – O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre os documentos já entregues, fixando-lhes prazo para
atendimento.
2.7 – A falta de quaisquer documentos exigidos no Edital implicará na INABILITAÇÃO da licitante,
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da
documentação exigida para a habilitação.

VII – SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO
1 – Abertura da Sessão Pública – No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a
sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em
participar do certame.
2 – Entrega dos Envelopes e Documentos – 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 V deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de
preços e os documentos de habilitação.
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2.1 – O Pregoeiro, sempre quando necessário, efetuará via internet, consulta ao site da Receita
Federal, Tribunal de Contas ou demais órgãos pertinentes, para certificação sobre a regularidade da
inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à Instrução
Normativa da SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002, confirmando, ainda, a autenticidade dos
demais documentos apresentados extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores,
para fins de habilitação.
2.2 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
3 – Análise – 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 às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) que contiverem preço de objeto diverso daquele constante neste Edital;
d) apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos deste Edital;
e) que apresentem preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos ou salários de mercado;
f) formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a
fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame licitatório.
3.1 – A desclassificação dar-se-á por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto no artigo
43, §3º, da Lei n.º 8.666/1993.
3.2 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas
para apuração do valor da proposta.
3.3 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
3.4 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o
certame, lavrando-se ata a respeito.
4 – Seleção das Propostas – 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 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.
4.1 – Para efeito de seleção será considerado o menor preço do lote.
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5 – Lances – 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.
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.
5.2 – A desistência de apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na
exclusão da licitante da apresentação de novos lances, permanecendo o valor da proposta escrita
para efeito de classificação final.
6 – Redução Mínima – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima de R$ 0,01 (um centavo) entre
os lances, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro e incidirá sobre o valor unitário do item.
6.1 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7 – Comunicação dos Representantes – Os representantes das licitantes poderão comunicar-se
livremente com suas sedes por meio de seus telefones celulares ou outro meio eletrônico
disponível, desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão de julgamento.
8 – Classificação – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se, para as
selecionadas, o último preço ofertado.
9 – Empate Ficto – Com base na classificação a que alude o item 8 supra, será assegurada às
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, que preencham as condições
estabelecidas no artigo 34, da Lei n.º 11.488/2007, preferência à contratação, observadas as
seguintes regras:
9.1 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições
estabelecidas no artigo 34, da Lei n.º 11.488/2007, 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, será convocada pelo Pregoeiro para que apresente preço inferior ao da melhor
classificada no prazo 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. Caso haja
propostas empatadas, a convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio
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, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no artigo 34, da Lei n.º 11.488/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas
condições indicadas no subitem 9.1.
9.3 – Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 8, seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas
no artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se,
desde logo, à negociação do preço.
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10 – Negociação – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com base na
classificação de que trata o item 8 visando à redução do preço.
11 – Aceitabilidade – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
11.1 – 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.
11.2 – Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não obstante, tenham
considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado.
11.3 – O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de preços
unitários, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.
12 – Exame das Condições de Habilitação – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será
aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.
13 – Saneamento de Falhas, Omissões e Irregularidades – 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.
13.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de
licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
13.2 – 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.
13.3 – A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas, que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei n.º
11.488/2007, será exigida apenas para efeito de celebração do contrato. Não obstante, a
apresentação de todas as certidões e documentos exigidos para a comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista será obrigatória na fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição
ou impedimento.
13.3.1 – A prerrogativa tratada no subitem 13.3 abrange apenas a regularidade fiscal e trabalhista
da licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que
preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei n.º 11.488/2007, não abrangendo os
demais requisitos de habilitação exigidos neste Edital, os quais deverão ser comprovados durante o
certame licitatório e na forma prescrita neste Edital.
13.3.2 – A licitante habilitada nas condições do subitem 13.3 deverá comprovar sua regularidade
fiscal e trabalhista sob pena de decadência do direito de contratação, sem prejuízo da aplicação das
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sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou
positivas com efeito de negativa, no prazo de 05 (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.
14 – Habilitação – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
15 – Licitação Fracassada – Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para
a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, o Pregoeiro, respeitada a
ordem de classificação de que trata o item 8 supra, examinará a oferta subsequente de menor
preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará
as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.
16 – Lavratura da Ata da Sessão – Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão
registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio
e licitantes presentes.
16.1 – As recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
17 – Retenção de Documentos – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das
licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
até que seja formalizada a assinatura da ata de registro de preços pela licitante vencedora. Após
este fato, ficarão por 30 (trinta) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este
prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

VIII – RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 – Recursos – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se, então, o prazo de 03 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
2 – Ausência de Manifestação – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante
importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro
à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação do procedimento licitatório.
3 – Reconsideração – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
4 – Decisão dos Recursos – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
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5 – Efeito do Recurso – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
6 – Condições para a Aceitação dos Recursos – Somente serão aceitos os recursos previstos nas Leis
n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002, os quais deverão ser protocolizados junto ao Setor de Licitações,
de segunda à sexta-feira, exceto feriados, no horário das 09h às 11h e das 13h às 16h, dirigidos ao
Secretário Competente e ao Pregoeiro.
7 – Adjudicação – A adjudicação do resultado será feita pelo menor preço do lote, conforme
detalhamento constante do Termo de Referência, facultando-se à licitante a participação em
quantos itens forem de seu interesse.
8 – Homologação – Após a publicação do ato de adjudicação da licitação e, não havendo
interposição de recursos, o objeto do certame poderá ser homologado pela autoridade competente.

IX – FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
1 – Convocação para Assinatura da Ata de Registro de Preços – Serão convocados para assinar a
Ata de Registro de Preços, respeitados os quantitativos ofertados e a ordem de classificação do
certame, a(s) licitante(s) vencedora(s) que concordarem com as condições previstas neste Edital.
1.1 – Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as
contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas neste Edital, nos seus
Anexos e na própria Ata.
1.2 – A convocação para assinatura será feita em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação, no
Diário Oficial Eletrônico do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, do ato que
homologou o procedimento licitatório.
1.3 – Salvo disposição diversa constante no ato de convocação, o prazo para comparecimento do
fornecedor será de 05 (cinco) dias úteis.
1.4 – O prazo do item 1.3 supra poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, por
solicitação do fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
2 – Publicação – Colhidas as assinaturas, a Administração providenciará a publicação da Ata de
Registro de Preços.
3 – Constituição, Validade e Cancelamento – A constituição, a validade e o cancelamento do
Sistema de Registro de Preços atenderão ao disposto na Ata de Registro de Preços, cuja minuta
constitui o Anexo VIII deste Edital.
4 – Celebração – As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas
mediante a emissão de nota de empenho.
4.1 – Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo
fornecedor para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista estiver com o prazo de
validade expirado, a Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
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certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção
por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
4.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor será
notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que
trata o subitem 4.1 supra, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
4.3 – Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pela licitante das condições de
participação previstas neste Edital, serão consultados, previamente à celebração da contratação, os
seguintes cadastros:
a) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções
(http://www.esancoes.sp.gov.br);
b)
Cadastro
Nacional
de
Empresas
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);

Inidôneas

e

Suspensas

–

CEIS

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade
–
CNIA,
do
Conselho
Nacional
de
Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados o
nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, conforme artigo 12 da Lei n.º
8.429/1992.
4.4 – Constitui, igualmente, condição para a celebração do contrato a indicação de gestor
encarregado de representar o fornecedor com exclusividade perante a Administração, caso se trate
de sociedade cooperativa.
4.5 – Também constitui condição para a celebração do contrato a apresentação de comprovante de
autorização de funcionamento, em nome da licitante, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado
ou do Município onde estiver instalada.
5 – Compromisso de Fornecimento – Após publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preço
terá efeito de compromisso de fornecimento, conforme o artigo 11 do Decreto n.º 7.892/2013.
6 – Efeitos da Ata – Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados
a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas neste
Edital, nos seus anexos e na própria Ata.
6.1 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
6.2 – Quando da necessidade de contratação, a Administração, por intermédio do gestor do
contrato, fará a consulta necessária para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que
este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
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7 – Não Cumprimento das Obrigações – O fornecedor convocado, que não cumprir as obrigações
estabelecidas na Ata de Registro de Preços e consequente Contrato, estará sujeito às sanções
previstas neste Edital e anexos, além de ser excluído do Sistema de Registro de Preços.
7.1 – Quando comprovada a hipótese descrita no item 7 supra, a Administração convocará,
obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado em seu sistema cadastral de
Registro de Preços.
X – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1 – Entrega Parcelada – Os itens desta licitação deverão ser entregues parceladamente de forma
diária, conforme requisições e Ordem de Compra, em 01 (um) dia útil, contado do recebimento da
requisição supracitada, conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste Edital.
2 – Remissão ao Termo de Referência – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos
locais indicados no termo de referência (Anexo I), correndo por conta da Contratada todas as
despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes dos fornecimentos.

XI – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 – Entrega Parcelada e Recebimento Provisório – O objeto da presente licitação será recebido
parceladamente, nos locais, endereços e horários indicados no Termo de Referência, conforme
descrito no subitem 2 do item anterior, mediante conferência das quantidades indicadas na
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e requisição e Ordem de Compra da Divisão Geral de Compras.
1.1 – O recebimento do objeto da presente licitação dar-se-á de forma provisória em 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de entrega dos bens nos locais indicados no Termo de Referência (Anexo I).
2 – Identificação do Responsável pelo Recebimento – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá
colher no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro
Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, ou documento equivalente, do servidor
da Contratante responsável pelo recebimento.
3 – Irregularidades – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a 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 corrido, 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 da Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia corrido, contado da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
___________________________________________________________________________________________________________
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP.
CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

4 – Recebimento Definitivo – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05
(cinco) dias úteis da data do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva
Nota Fiscal eletrônica.
5 – Fiscalização – A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os
dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e
que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
6 – Responsabilidade – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da respectiva
contratação, mesmo que a ocorrência de irregularidade decorrente da execução contratual não
implique em corresponsabilidade à Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata ou de
seus prepostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao
ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

XII – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
1 – Forma de Cancelamento da Ata de Registro de Preços – O fornecedor registrado poderá ter o
seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa:
1.1 – A pedido quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das prestações/aquisições, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
1.2 – Por iniciativa da Administração, quando o fornecedor registrado:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da Ata
de Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na
Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
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2 – Nova Ordem de Registro – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura
Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a
nova ordem de registro.

XIII – FORMA DE PAGAMENTO
1 – Prazo – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação
de cada nota fiscal/fatura, devidamente atestada, na forma prevista no subitem 4 do item XI.
2 – Incorreções – As notas fiscais eletrônicas/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua
apresentação válida.
3 – Forma do Pagamento – O pagamento será feito através de transferência bancária, boleto ou
cheque, sendo que este último deverá ser retirado na tesouraria do município em nome da
Contratada.
4 – Pagamento Parcelado – Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega, ou seja,
de modo parcelado.
5 – Regularidade Fiscal – O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade
fiscal da empresa, ficando a Contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
6 – Entrega de Produto Diverso – Os itens entregues à Administração deverão ser, rigorosamente,
aqueles descritos na nota de empenho, sendo que, na hipótese de entrega de produto diverso, o
pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização.
7 – Apresentação da Requisição – A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos
discriminados acompanhada da requisição de recebimento.

XIV – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 – Impedimento de Licitar e Contratar – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração
direta e indireta municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos a pessoa, física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil
ou criminal, quando couber.
2 – Multas e Registros – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente
com as multas previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993, garantido o exercício de prévia e ampla
defesa, e deverá ser registrada no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas – e-Sanções, e também no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas.
3 – Autonomia – As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
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4 – Conformidade com o Marco Legal Anticorrupção – A prática de atos que atentem contra o
patrimônio nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer
forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do
contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos
da Lei n.º 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos
87 e 88 da Lei n.º 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002.
5 – Descontos – A Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas
que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste
Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.
6 – Sanções – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito;
b) Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do respectivo lote, por
atraso na entrega, até o limite de 30 (trinta) dias;
c) Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor total do respectivo lote, por
atraso na entrega a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, quando será declarada a inexecução contratual;
d) Suspensão temporária de participação da Contratada em licitação e impedimento de contratar
com a Contratante, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

XV – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
1 – Garantia – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – Interpretação – 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.
1.1 – A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Edital
e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
2 – Omissões – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com o que
reza a Lei n.º 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/1993.
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3 – Atas – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,
a serem assinadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.
3.1 – Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria
ata.
4 – Vista de Documentos – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na
sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelas licitantes presentes que desejarem.
5 – Saneamento de Erros e Falhas – O Pregoeiro poderá, no interesse público, relevar omissões
puramente formais nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a
lisura e o caráter competitivo da licitação.
5.1 – No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
5.2 – As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pela licitante são aquelas
cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública
deste Pregão.
5.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
6 – Publicidade – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à
publicação serão publicados no Diário Oficial da Estância Hidromineral de Águas da Prata, disponível
no site http://www.aguasdaprata.sp.gov.br/diario-oficial.php e divulgados no quadro de avisos do
Prédio desta Prefeitura, situado na Av. Washington Luiz, n.º 485, Centro – Águas da Prata SP.
7 – Devolução de Envelopes – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais
licitantes serão devolvidos após a assinatura do contrato pela licitante que se sagrar vencedora.
8 – Esclarecimentos – O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que arguidas
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame no endereço
indicado no preâmbulo deste Edital, ou pelo e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com.
8.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 01 (um)
dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
8.2 – A petição formulada por pessoa jurídica deverá estar acompanhada por instrumento
constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedade simples, por
ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, bem como instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para
impugnar o edital, em se tratando de procurador.
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8.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
8.4 – A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pela licitante, das condições previstas
neste Edital e em seus anexos, em especial, no Termo de Referência.
9 – Princípio da Igualdade – É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso,
subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as
licitantes.
10 – Multas e Sanções – As multas e outras sanções somente poderão ser relevadas pela
Administração Municipal, nos casos de força maior, que deverão ser devidamente comprovados e
para os quais não tenha dado causa a licitante vencedora.
11 – Revogação da Licitação – A Comissão Permanente de Licitações do Município da Estância
Hidromineral de Águas da Prata reserva-se o direito de revogar, total ou parcialmente, a presente
licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante
provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/1993, não cabendo às licitantes o
direito de indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da citada lei.
12 – Prazos – Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil,
prorrogam-se para o dia útil subsequente.
13 – Foro – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo,
ainda que haja outro mais privilegiado.
14 – Diante da pandemia da Covid-19, advertimos que todos os participantes do certame deverão
utilizar máscaras durante toda a participação na sessão, conforme o decreto nº 2850/2020, a
saber:
14.1 – Os participantes, também, deverão estar munidos com canetas esferográficas próprias,
sendo proibido o empréstimo do item durante a sessão;
14.2 – Os locais para acomodação serão definidos pelo Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, com distanciamento mínimo de dois metros entre os participantes, devendo todos
permanecerem no mesmo lugar até o fim da sessão;
14.3 – A utilização dos banheiros será permitida, sempre prezando pela segurança dos participantes;
14.4 – Será fornecido álcool em gel pela Administração Pública.
14.5 – As normas aqui estipuladas visam garantir a segurança dos participantes na realização da
sessão.
15 – Anexos – Integram o presente edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Termo de Credenciamento;
Anexo III – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
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Anexo IV – Declaração de Cooperativa;
Anexo V – Declaração de Pleno Atendimento;
Anexo VI – Declarações Diversas Referentes ao Subitem 1.5, Alínea “a” do Item VI;
Anexo VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme o Marco Legal
Anticorrupção;
Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IX – Modelo Ordem de Compra;
Anexo X – Termo de Ciência e Notificação;
Anexo XI – Modelo de Proposta Padronizada.

Águas da Prata, 29 de janeiro de 2022.

Regina Helena Janizelo Moraes
Prefeita Municipal

Suzana de Fátima Milan
Nutricionista
CRN 00306/S
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ANEXO I
Termo de Referência

1 – OBJETO: Pregão presencial objetivando a constituição de sistema de registro de preços para a
aquisição diária de pães para as secretarias, escolas e postos de saúde do Município da Estância
Hidromineral de Águas da Prata – entrega parcelada
2 – JUSTIFICATIVA: A aquisição de pães abaixo relacionados visa ao atendimento das necessidades
de consumo para atender as demandas durante o exercício do ano de 2022, por meio de
procedimento licitatório pregão presencial, na modalidade de ata de registro de preço,
considerando que se tratam de produtos que terão grandes demandas para as secretarias, escolas
e postos de saúde do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, devendo ser entregue
diariamente conforme as necessidades nos endereços abaixo indicados.
3 – ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES E LOCAIS DE ENTREGA

LOTE 01 – PÃES PARA O BAIRRO DA CASCATA
ITEM QUANTIDADE UND
860
01

EXCLUSIVO
ME/EPP

KG

DESCRIÇÃO
PÃO FRANCÊS – Peso aproximado de 50 gramas.
Características: Produto fermentado, preparado com farinha de trigo,
sal e água, que se caracteriza por casca crocante de cor uniforme
castanho dourado e miolo de cor branco de textura e granulação fina.

Locais de entrega:
•
•

EMEB PROF. DR. JOSÉ MARCELLO DE ALMEIDA – RUA MANOEL DIOGO GONÇALVES, S/Nº, BAIRRO
DA CASCATA;
UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DA CASCATA.

Obs.: Na unidade escolar, a entrega deverá ser realizada diariamente (de segunda à sexta), uma
vez ao dia, às 14:00. Na Unidade de Saúde, a entrega deverá ser realizada diariamente (de segunda
à sexta), uma vez ao dia, às 7:00. Todas as quantidades se referem ao total estimado anual (para
12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços pela empresa vencedora). As
entregas deverão atender à demanda das Secretarias solicitantes, podendo a quantidade variar
conforme o dia e época do ano.
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LOTE 02 – PÃES PARA AS SECRETARIAS, PROJETOS E UNIDADES ESCOLARES CENTRAIS E FONTE PLATINA
QUANTIDADE TOTAL DO
ITEM
UND
DESCRIÇÃO
LOTE
PÃO FRANCÊS – Peso aproximado de 50 gramas.
Características: Produto fermentado, preparado com
8.111
1
KG
farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por casca
AMPLA CONCORRÊNCIA
crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de
cor branco de textura e granulação fina.
LOTE 02.1 – PÃES PARA AS SECRETARIAS, PROJETOS E UNIDADES ESCOLARES CENTRAIS E FONTE PLATINA
QUANTIDADE TOTAL DO
ITEM
UND
DESCRIÇÃO
LOTE
PÃO FRANCÊS – Peso aproximado de 50 gramas.
Características: Produto fermentado, preparado com
2.704
1
KG
farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por casca
EXCLUSIVO ME/EPP
crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de
cor branco de textura e granulação fina.

Locais de entrega:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMEB GABRIELA LOYOLA DE ANDRADE – RUA LUIS TORRES DA SILVA, S/Nº, BAIRRO FONTE
PLATINA;
EMEB PROF. ÁUREA SOARES, AV. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 1080, CENTRO;
CRECHE JOSÉ BAPTISTA DE SOUZA (ZÉ BARRINHA), AV. EDUARDO LIRIO, 1000 – JD MONEDA;
CRECHE MUNICIPAL JARDIM MONEDA, RUA YOLANDA PREZIA, 80 - JARDIM MONEDA;
E.E. PROF. DR. TIMÓTHEO SILVA – RUA ANTÔNIO DIAS CARVALHO, 99 – CENTRO;
PÁTIO DE OBRAS - RUA ZECA FERREIRA, 244 – CENTRO;
UNIDADE DE SAÚDE LEOPOLDO DE ARAÚJO - AVENIDA LÁZARO ANSELMO RAMOS, 200 - JARDIM
ÁGUAS DA PRATA;
PAÇO MUNICIPAL - AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 485 – CENTRO;
CONSELHO TUTELAR - RUA CHICA DA SILVA - VILA NOSSA SENHORA DE LOURDES;
CRAS - RUA MARIANA VILELA,280 – CENTRO;
VIGILÂNCIA SANITÁRIA / CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - RUA ARMANDO SALAES DE OLIVEIRA, 150 –
CENTRO.

Obs.: Nas unidades escolares, a entrega deverá ser realizada diariamente (de segunda à sexta)
duas vezes ao dia (às 6:00 e as 14:00) com exceção da unidade do bairro Fonte Platina, onde a
entrega deverá ocorrer diariamente às 14:00. Na unidade de Saúde, a entrega deverá ser realizada
diariamente duas vezes ao dia (às 6:00 e as 14:00). Nos demais locais, a entrega deverá ser
realizada diariamente (de segunda à sexta) uma vez ao dia, às 7:00. Todas as quantidades se
referem ao total estimado anual (para 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços
pela empresa vencedora). As entregas deverão atender à demanda das Secretarias solicitantes,
podendo a quantidade variar conforme o dia e época do ano.
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ITEM

1

ITEM

1

LOTE 03 – PÃES DE LEITE (E SUAS DERIVAÇÕES) PARA UNIDADES ESCOLARES
QUANTIDADE TOTAL DO
UND
DESCRIÇÃO
LOTE
PÃO DE LEITE – nos formatos “pão de hot dog”, “pão de
hambúrguer” com peso aproximado de 80 gramas e
“bisnaguinha” com peso aproximado de 30 gramas.
3.030
Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e
KG
AMPLA CONCORRÊNCIA
ácido fólico, açúcar invertido, gordura vegetal, sal,
fermento biológico, glúten, emulsificante lecitina de
soja, conservador propionato de cálcio e outros
ingredientes permitidos pela Legislação.
LOTE 03.1 – PÃES DE LEITE (E SUAS DERIVAÇÕES) PARA UNIDADES ESCOLARES
QUANTIDADE TOTAL DO
UND
DESCRIÇÃO
LOTE
PÃO DE LEITE – nos formatos “pão de hot dog”, “pão de
hambúrguer” com peso aproximado de 80 gramas e
“bisnaguinha” com peso aproximado de 30 gramas.
1.010
Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e
KG
EXCLUSIVO ME/EPP
ácido fólico, açúcar invertido, gordura vegetal, sal,
fermento biológico, glúten, emulsificante lecitina de
soja, conservador propionato de cálcio e outros
ingredientes permitidos pela Legislação.

Locais de entrega:
•
•
•
•
•

EMEB GABRIELA LOYOLA DE ANDRADE – RUA LUIS TORRES DA SILVA, S/Nº, BAIRRO FONTE
PLATINA;
EMEB PROF. ÁUREA SOARES, AV. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 1080, CENTRO;
CRECHE JOSÉ BAPTISTA DE SOUZA (ZÉ BARRINHA), AV. EDUARDO LIRIO, 1000 – JD MONEDA;
CRECHE MUNICIPAL JARDIM MONEDA, RUA YOLANDA PREZIA, 80 - JARDIM MONEDA;
E.E. PROF. DR. TIMÓTHEO SILVA – RUA ANTÔNIO DIAS CARVALHO, 99 – CENTRO;

Obs.: Nas unidades escolares (creches), a entrega deverá ser realizada diariamente (de segunda à
sexta) duas vezes ao dia (às 6:00 e as 14:00). Nos demais locais, a entrega será esporádica,
conforme a necessidade da Secretaria solicitante. Todas as quantidades se referem ao total
estimado anual (para 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços pela empresa
vencedora). As entregas deverão atender à demanda das Secretarias solicitantes, podendo a
quantidade variar conforme o dia e época do ano.
4 – CONDIÇÕES GERAIS DO PRODUTO E ENTREGA
•

•

Os produtos serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total adquirida,
em atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelo Setor competente, sem
quantidade mínima e em veículo próprio para esse fim;
Os produtos fornecidos deverão conter o peso impresso em etiqueta adesiva na embalagem no
momento da entrega;
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•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

A entrega deverá ser parcelada, nos horários acima mencionados ou no horário definido pela
Secretaria responsável;
Os pães deverão ser fabricados com matéria prima de primeira qualidade;
Não serão aceitos pães amanhecidos, duros, queimados, crus ou embatumados, com fermentação
estranha, germes patogênicos, parasitos, larvas, fungos, sujidades e micro-organismos que indiquem
manipulação defeituosa do produto, bem como fora do peso estabelecido, podendo ser recusados
pelas Secretarias no ato da entrega;
As quantidades de pães são estimadas, podendo ocorrer mudanças mensais devido à entrada ou
saída de alunos nos projetos ou alterações nos quadros funcionais;
As condições de higiene e segurança no transporte do objeto licitado deverão estar rigorosamente
em conformidade com a legislação vigente, incluindo licença e/ou certificação da vigilância sanitária
da sede da empresa, que poderá ser solicitada em qualquer data durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
A licitante vencedora deverá apresentar em até 3 dias úteis após o encerramento do pregão 2
amostras do produto para teste de qualidade, sendo uma amostra para teste e outra como
contraprova. (Resolução 38 FNDE, 16/07/2009);
Fica a critério da Prefeitura, solicitar no decorrer da vigência do Contrato Laudo Bromatológico de
orientação com análises microbiológicas, microscópicas, físico-química, organoléptica e complexo
vitamínico e mineral, emitido por Órgão Oficial de cada lote entregue do produto, bem como análise
das amostras apresentadas, para comprovação da qualidade da mesma, cujas despesas ocorrerão
por conta da Empresa vencedora. A Divisão de Merenda Escolar determinará quais os Laboratórios
a serem utilizados para estas análises;
O Pão Francês deverá estar primariamente embalado em sacos de papel apropriados para o produto.
A embalagem secundária deverá ser sacola plástica nas quantidades individuais para cada unidade
escolar ou secretaria solicitante;
O Pão de Leite (e suas derivações) deverão estar primariamente embalados em filme de
polipropileno atóxico, fechado, apropriados para o produto. A embalagem secundária deverá ser
sacola plástica nas quantidades individuais para cada unidade escolar solicitante;
As propostas deverão informar o preço unitário e o total do item e a marca do produto (se houver).
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ANEXO II
Termo de Credenciamento

A empresa _______________________ (nome empresarial), com sede/endereço na
_______________________, inscrita no CNP/MF sob o n.º ___________________, representada
pelo Sr. (a) ________________________, CREDENCIA o (a) Sr. (a), portador(a) da Cédula de
Identidade RG n.º ______________________ e inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º
_________________, para representá-la perante o Município da Estância Hidromineral de Águas da
Prata, em licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 01/2022, podendo formular lances,
negociar e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases da licitação.
(Local e data)
_____________________________
(Assinatura do representante legal)
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ANEXO III
Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(em papel timbrado da licitante)

Eu, _______________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º
______________, e inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º ____________________, representante legal
da licitante _________________________ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão
Presencial n.º 01/2022, Processo n.º 01/2022, DECLARO, sob as penas da lei, o seu enquadramento
na condição de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da
Lei Complementar n.º 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo
diploma legal.
(Local e data)

________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

Eu, ________________________________, portador da Cédula de Identidade RG n.º
_____________, e inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º _____________________, representante legal
da licitante ___________________ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão
Presencial n.º 01/2022, Processo n.º 01/2022, DECLARO, sob as penas da Lei, que:
a) O Estatuto Social da cooperativa se encontra adequado à Lei n.º 12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do Exercício
ou documento equivalente.

(Local e data)

___________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V
Declaração de Pleno Atendimento
(em papel timbrado da licitante)

Eu, _____________________________, representante legal da ___________________________
(nome empresarial), interessada em participar do processo licitatório, Pregão Presencial n.º
01/2022, Processo n.º 01/2022, da Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata,
DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação constantes no
Edital.
(Local e data)

_______________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI
Declarações Diversas Referentes ao Subitem 1.5, Alínea “a”, do Item VI
(em papel timbrado da licitante)
Nome completo: __________________________________________________________________
RG n.º _________________________________ CPF/MF n.º ________________________________
DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante _________________ (nome empresarial), interessada
em participar do Pregão Presencial n.º 01/2022, Processo nº 01/2022:
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil;
b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) apresentou documentos relativos à situação regular com o contrato social e/ou registro comercial
em vigência e efetivamente válidos e verídicos na data desta licitação;
d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não
disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei n.º
6.019/1974, com redação dada pela Lei n.º 13.467/2017.

(Local e data)
___________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VII
Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal
Anticorrupção
(em papel timbrado da licitante)
Eu, _______________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º _________________
e inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º _________________, representante legal da licitante
_________________ (nome empresarial), interessada em participar do Pregão Presencial n.º
01/2022, Processo n.º 01/2022, DECLARO, sob as penas da lei, especialmente o artigo 229 do Código
Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou
interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante
ou interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessado (a), em potencial ou de fato,
no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e,
f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração
e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir
fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou
estrangeira, em atendimento à Lei n.º 12.846/2013, tais como:
I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;
II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – No tocante a licitações e contratos:
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a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;
f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório
da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou,
g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;
V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização
do sistema financeiro nacional.
(Local e data)
_____________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

___________________________________________________________________________________________________________
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP.
CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO VIII
Ata de Registro de Preços

Processo n.º 01/2022
Pregão Presencial n.º 01/2022
Ata de Registro de Preços n.º XX/2022
O Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, por intermédio de sua Prefeita Municipal,
Sra. Regina Helena Janizelo Moraes, no uso de suas competências, em face do resultado obtido no
Pregão Presencial indicado em epígrafe, devidamente homologado, resolve celebrar a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado, obedecida a
ordem crescente das respectivas propostas, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS –
SRP, destinado às aquisições futuras, nos seguintes termos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS
1.1 – A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e diária de pães para
as secretarias, escolas e postos de saúde do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata,
conforme detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da
proposta da Contratada e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

LOTE

OBJETO

UNIDADES

EMPRESA
VENCEDORA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1.2 – Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de
fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como Anexo I do Edital que precedeu
esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.
1.3 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços,
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do artigo 65 de Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORNECEDOR
2.1 – Figura como classificada e detentora desta Ata de Registro de Preços a empresa abaixo
mencionada:
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a) empresa ______________________ (nome empresarial), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
____________, com sede/endereço na _________________________, telefone _______________,
fax ______________________ e e-mail _______________________;
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS
3.1 – Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:
Lote

Descrição

Valor Unitário

01
02
03
3.2 – Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
3.3 – O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do
objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, entre
outros), seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas
correlatas.
3.4 – Se o preço registrado se tornar superior aos valores praticados no mercado, a Contratante
adotará as seguintes providências:
3.4.1 – Convocará o fornecedor, obedecida a ordem de classificação no certame, visando à
negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
3.4.2 – Liberará o fornecedor do compromisso assumido e cancelará o seu registro, quando
frustrada a negociação, respeitadas as contratações já celebradas;
3.4.3 – Convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
3.5 – Não logrando êxito nas negociações, a Contratante cancelará o item objeto do preço
negociado.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 – O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município
da Estância Hidromineral de Águas da Prata.
CLÁUSULA QUINTA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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b) não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Contratante, sem justificativa
aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, IV,
da Lei n.º 8.666/1993;
e) for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei n.º
10.520/2002.
5.2 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados, por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SEXTA – CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – Os fornecedores que assinarem a Ata de Registo de Preços estarão obrigados a celebrar as
contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus
anexos e nesta Ata.
6.1.1 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
6.1.2 – Quando da necessidade de contratação, será consultado o gestor do contrato para obter a
indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços
registrados.
6.2 – A contratação dos fornecedores será formalizada pela emissão da nota de empenho.
6.2.1 – Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo
fornecedor para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de
validade expirado, será verificada 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.
6.2.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor será
notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade,
mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena
de a contratação não se realizar.
6.3 – No prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá
comparecer perante a Contratante para a retirada da nota de empenho, ou, alternativamente,
solicitar o seu envio por meio eletrônico.
6.3.1 – O prazo indicado no item 6.3 supra poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do interessado e aceita pela Administração.
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6.3.2 – O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado
o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do
prazo indicado no item 6.3 supra, importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções
cabíveis.
6.4 – Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as
disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições
de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às
sanções administrativas.
E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do Órgão Gerenciador
e pelos representantes dos Fornecedores com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados
e identificados.
Águas da Prata, XX de XXXX de 2022.
Pela Contratante:
__________________________

Pelo Fornecedor:
_________________________
(nome, RG e CPF)
Testemunhas:
______________________
(nome, RG e CPF)
_____________________
(nome, RG e CPF)
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ANEXO IX
Ordem de Compra

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XX/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01/2022
Solicitação de Fornecimento n.º XX/20XX
Fornecedor: xxxxxxxxxxxxx
CNPJ/MF: xxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 – A presente Requisição de Fornecimento tem por objeto a seguinte solicitação:

LOTE

OBJETO

UNIDADES

EMPRESA
VENCEDORA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA E LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 – Após o recebimento da Ordem de Compra, a Contratada deverá efetuar a entrega dos
produtos no prazo máximo de 01 (um) dia, contado do recebimento da requisição.
2.2 – Local de entrega: conforme descrito no termo de referência, Anexo I do Pregão em epígrafe.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 – A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata pagará ao
Fornecedor___________________ o valor total de R$ _____________________________
(___________________________).
3.2 – Deverão estar incluídos no preço todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, as quais correrão por conta do Fornecedor.
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3.3 – Para o Fornecedor atender a presente Requisição, foi emitida a Nota de Empenho nº
__________________, em anexo, sendo que a contagem do prazo de entrega iniciará a partir de
seu recebimento.
Águas da Prata, __ de _______de 2022.

________________________
(Responsável pela solicitação)

___________________________________________________________________________________________________________
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP.
CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

ANEXO X
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Estância Hidromineral de Águas da Prata
CONTRATADA: xxxxxxxxxxxx
CONTRATO N.º XX/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE PÃES PARA AS
SECRETARIAS, ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DA PRATA – ENTREGA PARCELADA.
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade
com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a
partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Águas da Prata, __ de ________ de 2022.
_____________________________
Regina Helena Janizelo Moraes
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

__________________________________
(Procurador / Representante Legal)
EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO XI
Modelo de Proposta de Preços
(Em papel timbrado da empresa contendo Razão Social, CNPJ, Inscrição estadual, Rua, nº, bairro,
CEP, cidade, estado, e-mail e nº de telefone/fax – Este modelo é apenas uma amostra com
especificações mínimas das aulas, obedecendo às especificações exigidas. A proposta deverá conter
local e data, bem como validade mínima de 60 dias).
PROPOSTA DE PREÇOS
À
Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata/SP
PREGÃO PRESENCIAL 01/2022
PROCESSO 01/2022
Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DIÁRIA DE PÃES
PARA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA – ENTREGA PARCELADA.
LOTE 01 – PÃES PARA O BAIRRO DA CASCATA
ITEM QUANTIDADE UND
860
01

EXCLUSIVO
ME/EPP

KG

DESCRIÇÃO
PÃO FRANCÊS – Peso aproximado de 50 gramas.
Características: Produto fermentado, preparado com farinha de trigo,
sal e água, que se caracteriza por casca crocante de cor uniforme
castanho dourado e miolo de cor branco de textura e granulação fina.

Locais de entrega:
•
•

EMEB PROF. DR. JOSÉ MARCELLO DE ALMEIDA – RUA MANOEL DIOGO GONÇALVES, S/Nº, BAIRRO
DA CASCATA;
UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DA CASCATA.

Obs.: Na unidade escolar, a entrega deverá ser realizada diariamente (de segunda à sexta), uma
vez ao dia, às 14:00. Na Unidade de Saúde, a entrega deverá ser realizada diariamente (de segunda
à sexta), uma vez ao dia, às 7:00. Todas as quantidades se referem ao total estimado anual (para
12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços pela empresa vencedora). As
entregas deverão atender à demanda das Secretarias solicitantes, podendo a quantidade variar
conforme o dia e época do ano.
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LOTE 02 – PÃES PARA AS SECRETARIAS, PROJETOS E UNIDADES ESCOLARES CENTRAIS E FONTE PLATINA
QUANTIDADE TOTAL DO
ITEM
UND
DESCRIÇÃO
LOTE
PÃO FRANCÊS – Peso aproximado de 50 gramas.
Características: Produto fermentado, preparado com
8.111
1
KG
farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por casca
AMPLA CONCORRÊNCIA
crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de
cor branco de textura e granulação fina.
LOTE 02.1 – PÃES PARA AS SECRETARIAS, PROJETOS E UNIDADES ESCOLARES CENTRAIS E FONTE PLATINA
QUANTIDADE TOTAL DO
ITEM
UND
DESCRIÇÃO
LOTE
PÃO FRANCÊS – Peso aproximado de 50 gramas.
Características: Produto fermentado, preparado com
2.704
1
KG
farinha de trigo, sal e água, que se caracteriza por casca
EXCLUSIVO ME/EPP
crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de
cor branco de textura e granulação fina.

Locais de entrega:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMEB GABRIELA LOYOLA DE ANDRADE – RUA LUIS TORRES DA SILVA, S/Nº, BAIRRO FONTE
PLATINA;
EMEB PROF. ÁUREA SOARES, AV. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 1080, CENTRO;
CRECHE JOSÉ BAPTISTA DE SOUZA (ZÉ BARRINHA), AV. EDUARDO LIRIO, 1000 – JD MONEDA;
CRECHE MUNICIPAL JARDIM MONEDA, RUA YOLANDA PREZIA, 80 - JARDIM MONEDA;
E.E. PROF. DR. TIMÓTHEO SILVA – RUA ANTÔNIO DIAS CARVALHO, 99 – CENTRO;
PÁTIO DE OBRAS - RUA ZECA FERREIRA, 244 – CENTRO;
UNIDADE DE SAÚDE LEOPOLDO DE ARAÚJO - AVENIDA LÁZARO ANSELMO RAMOS, 200 - JARDIM
ÁGUAS DA PRATA;
PAÇO MUNICIPAL - AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 485 – CENTRO;
CONSELHO TUTELAR - RUA CHICA DA SILVA - VILA NOSSA SENHORA DE LOURDES;
CRAS - RUA MARIANA VILELA,280 – CENTRO;
VIGILÂNCIA SANITÁRIA / CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - RUA ARMANDO SALAES DE OLIVEIRA, 150 –
CENTRO.

Obs.: Nas unidades escolares, a entrega deverá ser realizada diariamente (de segunda à sexta)
duas vezes ao dia (às 6:00 e as 14:00) com exceção da unidade do bairro Fonte Platina, onde a
entrega deverá ocorrer diariamente às 14:00. Na unidade de Saúde, a entrega deverá ser realizada
diariamente duas vezes ao dia (às 6:00 e as 14:00). Nos demais locais, a entrega deverá ser
realizada diariamente (de segunda à sexta) uma vez ao dia, às 7:00. Todas as quantidades se
referem ao total estimado anual (para 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços
pela empresa vencedora). As entregas deverão atender à demanda das Secretarias solicitantes,
podendo a quantidade variar conforme o dia e época do ano.
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ITEM

1

ITEM

1

LOTE 03 – PÃES DE LEITE (E SUAS DERIVAÇÕES) PARA UNIDADES ESCOLARES
QUANTIDADE TOTAL DO
UND
DESCRIÇÃO
LOTE
PÃO DE LEITE – nos formatos “pão de hot dog”, “pão de
hambúrguer” com peso aproximado de 80 gramas e
“bisnaguinha” com peso aproximado de 30 gramas.
3.030
Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e
KG
AMPLA CONCORRÊNCIA
ácido fólico, açúcar invertido, gordura vegetal, sal,
fermento biológico, glúten, emulsificante lecitina de
soja, conservador propionato de cálcio e outros
ingredientes permitidos pela Legislação.
LOTE 03.1 – PÃES DE LEITE (E SUAS DERIVAÇÕES) PARA UNIDADES ESCOLARES
QUANTIDADE TOTAL DO
UND
DESCRIÇÃO
LOTE
PÃO DE LEITE – nos formatos “pão de hot dog”, “pão de
hambúrguer” com peso aproximado de 80 gramas e
“bisnaguinha” com peso aproximado de 30 gramas.
1.010
Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e
KG
EXCLUSIVO ME/EPP
ácido fólico, açúcar invertido, gordura vegetal, sal,
fermento biológico, glúten, emulsificante lecitina de
soja, conservador propionato de cálcio e outros
ingredientes permitidos pela Legislação.

Locais de entrega:
•
•
•
•
•

EMEB GABRIELA LOYOLA DE ANDRADE – RUA LUIS TORRES DA SILVA, S/Nº, BAIRRO FONTE
PLATINA;
EMEB PROF. ÁUREA SOARES, AV. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 1080, CENTRO;
CRECHE JOSÉ BAPTISTA DE SOUZA (ZÉ BARRINHA), AV. EDUARDO LIRIO, 1000 – JD MONEDA;
CRECHE MUNICIPAL JARDIM MONEDA, RUA YOLANDA PREZIA, 80 - JARDIM MONEDA;
E.E. PROF. DR. TIMÓTHEO SILVA – RUA ANTÔNIO DIAS CARVALHO, 99 – CENTRO;

Obs.: Nas unidades escolares (creches), a entrega deverá ser realizada diariamente (de segunda à
sexta) duas vezes ao dia (às 6:00 e as 14:00). Nos demais locais, a entrega será esporádica,
conforme a necessidade da Secretaria solicitante. Todas as quantidades se referem ao total
estimado anual (para 12 meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços pela empresa
vencedora). As entregas deverão atender à demanda das Secretarias solicitantes, podendo a
quantidade variar conforme o dia e época do ano.
Observações:
1) os preços valores propostos já deverão incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais,
trabalhistas e despesas decorrentes de transporte de mercadoria.

_______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
___________________________________________________________________________________________________________
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP.
CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

___________________________________________________________________________________________________________
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP.
CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta

