PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-011, Macatuba, SP.
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021
PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA torna público para conhecimento de quantos
possam interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇOPOR ITEM, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de
contratações
denominado
“Bolsa
de
Licitações
e
Leilões
do
Brasil
(https://bllcompras.com/Home/Login)”, objetivando a contratação do objeto, abaixo descrito,
que será processada e julgada nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19,
Lei Complementar 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 2.221/071, aplicando-se
subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações,
demais normas complementares e disposições deste instrumento e dos Anexos integrantes
deste Edital.
Data da sessão pública do
Pregão:
Recebimento das Propostas:
Abertura das Propostas:

11.02.2021
29.01.2021 das 08h00 até 11.02.2021 às 08h00
11.02.2021 às 08h30min

Início da sessão de disputa de
lances:

11.02.2021 às 09h30min

Local:

https://bllcompras.com/Home/Login

Anexos que integram o edital:
Anexo I: Especificações e Termo de Referência
Anexo II: Modelo de declaração para identificação das empresas ME ou EPP;
Anexo III: Modelo de declaração;
Anexo IV: Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital (modelos I e II);
Anexo V: Termo de adesão ao sistema de Pregão Eletrônico da BLL do Brasil;
Anexo VI: Termo de indicação de operadores;
Anexo VII: Minuta da ata de registro de preços.

1

Disponível para consulta no endereço eletrônico www.macatuba.sp.gov.br em “Licitação”, “Arquivos”.
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1.

OBJETO

1.1.

Aquisição de carnes e embutidos, por meio do sistema de registro de preços, que
serão destinados à merenda escolar e demais secretarias municipais em eventos
e/ou projetos. Entrega parcelada e conforme necessidade até 31 de julho de 2021.

1.2.

Descritivo do objeto: anexo I do edital - Especificações e Termo de Referência.

2.
2.1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas
fases através do Sistema BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520/02.

2.1.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro (a) da Prefeitura do Município de
MACATUBA-SP, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “BLL Compras” constantes na página da internet da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil (https://bllcompras.com/Home/Login).
2.2.

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no Edital para o
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como
o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário
para início da disputa.

2.3.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

3.
3.1

CONDIÇÕES DE PARTIÇAPAÇÃO.
Poderão participar as empresas:

3.1.1. Que atendam a todas às condições exigidas neste Edital, inclusive quanto à
documentação constante deste instrumento e seus anexos;
3.1.2. Que tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado;
3.2.

Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-011, Macatuba, SP.
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.

3.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
3.2.2. Sob processo de falência, em recuperação judicial quando não atendidas às condições
da Súmula nº 50 do TCE/SP, ou insolvência civil;
3.2.3. Impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, ou
qualquer de seus órgãos descentralizados;
3.2.4. De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de
contratar com a Prefeitura Municipal de Macatuba, nos termos do artigo 87, inciso III da
Lei nº 8.666/93, e do artigo 7º da Lei 10.520/02 (Súmula 51 do TCE/SP);
3.2.5. Reunidas em consórcio;
3.2.6. Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
3.2.7. Pessoas físicas e representantes comerciais.
3.3.

As empresas participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes
deste Pregão, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação
da proposta e do integral cumprimento do Contrato.

3.4.

A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante do licitante credenciado e subsequente
cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

3.5.

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexão do seu representante.

3.6.

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser
esclarecida com a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil pelo telefone: (41) 30974600 ou e-mail: contato@bll.org.br.

3.7.

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da
licitante.

4.
4.1

DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão,
para isso, os interessados deverão cadastrar-se previamente na Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil – (041) 3042-9909, conforme modelo estabelecido no Anexo V deste
edital.
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4.2

A licitante deverá nomear através do Termo de Credenciamento, com firma
reconhecida, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e
operações no site: https://bllcompras.com/Home/Login.

4.3

Documentos para representação:

4.3.1 Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as
exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação
(direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do Anexo VI deste edital.
4.3.2 Inserção no sistema do valor inicial do objeto licitado.
4.4

A licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento,
aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.5

O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definição de senha privativa.

4.6

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4.7

É de responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de
Licitações Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.8

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

5.1

A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

5.2

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais
deste edital, que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes
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de dificultar o julgamento. Os itens sem preços
desclassificados.

cotados também serão

5.3

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor.

5.4

O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance
válido para o item.

5.5

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

5.6

Após a abertura do item colocado em disputa, a fase de lances terá duração de 10
(dez) minutos. Após esse período, o sistema encerrará a competição caso nenhum
lance seja apresentado dentro do intervalo de 02 (dois) minutos.

5.7

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.8

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, o sistema
encerrará automaticamente a etapa de lances.

5.9

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

5.10

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser R$ 0,10 (dez centavos).

5.11

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três)
segundos, sob pena de serem, os respectivos lances, descartados automaticamente
pelo sistema.

5.12

No caso de desconexão com o (a) pregoeiro (a), no decorrer da etapa de envio de
lances da sessão pública e permanecerem acessíveis aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
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5.13

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para a divulgação.

5.14

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

5.15

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.16

Após a etapa de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate nos seguintes
termos:

5.16.1

No caso de participação não exclusiva, na situação em que duas ou mais licitantes
apresentarem o mesmo valor, e dentre elas tiver uma enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, esta será considerada vencedora. Se
dentre elas existirem duas ou mais assim qualificadas, a classificação será decidida
por sorteio.

5.16.2

Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadradas como
microempresa e empresa de pequeno porte, apresentarem o mesmo valor, a
classificação será decidida por sorteio.

5.16.3

Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte forem até 5% superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta
também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma: a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após
convocada, poderá apresentar, na própria sessão, no prazo de 5 minutos, proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o
objeto será adjudicado em seu favor.

5.16.4

Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite estabelecido no subitem anterior, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.

5.16.5

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no limite de até 5% (cinco por cento)
superior a proposta mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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5.16.6

Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

5.17

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances
aos demais participantes.

5.18

O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da
proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

5.19

O (a) pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor
preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.

5.20

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados por
e-mail no seguinte endereço eletrônico: pregaoeletronico@macatuba.sp.gov.br no
prazo de 02 (duas) horas, com posterior encaminhamento do original ou cópia
autenticada, observado os prazos legais pertinentes.

5.21

Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida no
item 07 do edital, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos
para a contração serão apurados pelo senhor (a) pregoeiro (a) e sua equipe de apoio,
com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o preço total do lote
oferecido na proposta inicial e o preço final obtido no certame, indistintamente, sobre
cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta.

5.22

Fica estabelecido o prazo de 02 (duas) horas para envio da proposta final
readequada, conforme anexo IV, podendo esse prazo ser prorrogado a critério do (a)
pregoeiro (a) quando o licitante solicitar dependendo da quantidade de itens e da
complexidade do objeto.

5.23

Posteriormente, os mesmo documentos da empresa vencedora deverão ser
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contado da data da sessão pública virtual, junto com a proposta de preços
escrita/ readequada oferecida após a etapa de lances, para Prefeitura Municipal de
Macatuba, Rua Nove de Julho nº 15-20, Centro, Macatuba/SP, 17290-011.

5.24

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido acarretará nas sanções previstas no edital, podendo o (a) pregoeiro (a)
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

5.25

Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se o fornecedor
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desatender às exigências habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o (a) pregoeiro (a) poderá
negociar com o participante para que seja obtido desconto melhor.
5.26

Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

5.27

Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço.

6.

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1

O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

6.2

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

6.3

No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada
através de ficha técnica descritiva, por meio de transferência eletrônica de arquivo
(upload) ao sistema, contendo a descrição, marca e valor do produto ofertado. A
não inserção de arquivos ou informações contendo a descrição e valor do produto
neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de
informação suficiente para classificação da proposta.

6.4

O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no anexo I do
edital - Especificações e Termo de Referência.

6.5

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão.

6.6

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

7.
7.1

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora deverá enviar ao (a) pregoeiro (a), junto com a documentação
faltante de habilitação, a Proposta de Preços escrita conforme anexo IV (modelo II),
com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em
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todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos
documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, contendo: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Nome do
Representante, RG, CPF, data de nascimento, cargo, endereço completo, comercial e
residencial, telefone, e-mail institucional e pessoal, número da agência de conta
bancária, no prazo de 02 (duas) horas.
7.2
7.3
7.4

7.5

Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação do novo
valor proposto.
Os preços cotados pela empresa vencedora não poderão ultrapassar os preços
unitários estimados pela municipalidade.
Caso a licitante não readéque a proposta de modo adequado, no prazo ali mesmo
assinalado, os preços unitários finais válidos para a contratação, serão apurados pelo
senhor (a) pregoeiro (a) e sua equipe de apoio, com a aplicação do percentual que
retrate a redução obtida entre o preço total do lote oferecido na proposta inicial e o
preço final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários
ofertados na referida proposta.
A proposta escrita deverá conter:

7.5.1 Indicação dos produtos cotados, em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência – anexo I deste Edital;
7.5.2 Preços unitários dos itens, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de
sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos,
taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou
indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;
7.5.3 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data da
sessão de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO;
7.5.4 Não será admitida cotação inferior á quantidade prevista neste Edital;
7.5.5 Data e assinatura do representante legal da proponente (somente na proposta
readequada do vencedor para que não seja possível a identificação do licitante).
7.6

Atendidos todos os requisitos, será considera vencedor o licitante que oferecer o
MENOR PREÇO POR ITEM.
7.7
Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao objeto.
7.8
Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor.
7.9
Serão rejeitadas a propostas que:
7.9.1 Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a
perfeita identificação do objeto licitado;
7.9.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do pregoeiro (a);
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7.9.3 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos;
7.9.4 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

8.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1

Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

8.2

O (a) pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor
preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) pregoeiro (a) acerca da
aceitação do lance de menor preço.

8.3

Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro (a) e sua equipe fará nova conferência da
proposta vencedora, se constado que houve falha na análise inicial e a mesma não
atende ao que pede o Edital, o vencedor será desclassificado e o próximo licitante de
menor preço convocado.

8.4

Se a proposta ou lance de menor preço não for aceitável, o pregoeiro (a) examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital.

8.5

Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

8.6

Conhecida a vencedora, o pregoeiro (a) consultará as demais classificadas se
aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

8.6.1 Em seguida, proceder-se-á ao julgamento da Habilitação das licitantes que aceitaram
fornecer ao preço da vencedora do certame.

9.
9.1

DA HABILITAÇÃO
Conforme artigo 26 do Decreto 10.024/2019 – Os documentos relativos à habilitação
deverão ser exclusivamente cadastrados na plataforma até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública. Os documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles no edital e já
apresentados, serão encaminhados por e-mail no endereço eletrônico,
pregaoeletronico@macatuba.sp.gov.br no prazo de 02 (duas) horas, com posterior
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encaminhamento do original ou cópia autenticada, observado os prazos legais
pertinentes.
9.2

Não serão aceitos documentos emitidos após a data da sessão pública.

9.3

Documentação relativa à habilitação, preferencialmente nesta ordem:

9.4

Documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso:

9.4.1

Registro Comercial, no caso de empresa individual, e todas as suas alterações
(requerimento do empresário, sendo o ato inicial de constituição e todas as alterações);

9.4.2

Ato constitutivo, estatuto, contrato social, em vigor e acompanhado de suas
alterações, ou a última alteração consolidada, devidamente registrada na junta
comercial, em se tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

9.4.3

Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de
sociedades simples, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício;

9.4.4

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.4.5

Certificado de condição de Microempreendedor Individual, com indicação do CPF do
empresário e número da inscrição na Junta Comercial. O microempreendedor individual
deverá apresentar cópia do RG (cópia simples acompanhada do documento original ou
autenticada) ou declaração constando a data de nascimento do empresário, para
confirmação da autenticidade do certificado via internet.

9.4.6 Documentação relativa à qualificação Econômica Financeira:
9.4.6.1 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data
de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da
proposta. Serão admitidas empresas que estejam em recuperação judicial, nos termos
da súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentando o plano de
recuperação já homologado pelo Juiz de direito.
9.5

Documentação relativa à regularidade fiscal:

9.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J.;
9.5.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver
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relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto licitado;
9.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN); e Seguridade Social);
9.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual2, da sede da licitante.
9.5.5 Prova de regularidade para com os Tributos Mobiliários do Município sede do
licitante;
9.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
9.5.7 Prova de regularidade relativa aos Débitos Trabalhistas – CNDT.
9.6 Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária do município da sede da
licitante, na validade.
9.7 Declaração, conforme modelo no anexo III:
9.7.1.1 De cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
9.7.1.2 De inexistência de impedimento de licitar e contratar com a administração;
9.7.1.3 De autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações apresentadas
para o certame licitatório.
9.7.1.4 Que possui conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento
das obrigações, objeto desta contratação.
9.7.1.5 Que entre os sócios dirigentes e responsáveis técnicos da empresa proponente não
há servidor da Administração Pública do município de Macatuba.
9.8

2

Comprovação de regularidade fiscal por microempresas e empresas de pequeno
porte:

A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, quando a sede da licitante situar-se no Estado

de São Paulo, deverá ser comprovada por meio da certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado
(Dívida Ativa), que poderá ser obtida no link https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do.
Caso as informações do contribuinte que constam da base de dados não permitam a emissão da
certidão de regularidade fiscal na Dívida Ativa no link mencionado, necessitando dirigir-se a uma unidade
da Secretaria da Fazenda, deverá ser apresentada Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida
pelo órgão competente.
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9.8.1

Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para
efeito de assinatura do contrato, nos termos do artigo 42 da Lei Complementar
123/06.

9.8.2

Para postergar a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para o momento da
assinatura do contrato a licitante deverá apresentar declaração, conforme modelo do
Anexo V, no momento do credenciamento.

9.8.3

As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição, nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06.

9.8.4

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período,
a critério da administração pública, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.8.5

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.9

Certificado de Registro Cadastral – OPCIONAL.

9.9.1

Admite-se a apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura de
Macatuba, desde que esteja dentro do prazo de validade, ao qual deverão ser juntadas
as certidões de regularidade que estiverem vencidas na data da sessão.

9.9.2

Caso a empresa licitante queira utilizar Certificado de Registro Cadastral (CRC),
somente será aceito o emitido pela Prefeitura de Macatuba, e poderá substituir os
documentos exigidos para habilitação, nos subitens: Documentação relativa à
habilitação jurídica; Documentação relativa à Qualificação Econômica – Financeira;
Documentação relativa à regularidade fiscal.

9.9.3

O registro cadastral NÃO É OBRIGATÓRIO para participar deste procedimento
licitatório, sendo, portanto, uma OPÇÃO da empresa licitante.

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS E HOMOLOGAÇÃO.
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10.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente.
10.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para a realização do Pregão, apontando
de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entenderem viciarem o
mesmo.
10.3. Caberá ao (a) pregoeiro (a) decidir, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sobre a
impugnação interposta.
10.4. Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e
nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as
alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas
de preços.
10.5. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, no sistema “CHAT” manifestar sua intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de
recurso, ficando desde logo os demais licitantes intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
10.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.
10.7. A falta de interposição na forma prevista no subitem 10.5 importará a decadência do
direito de recurso e o pregoeiro declarará o vencedor do certame na própria sessão,
pondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório;
10.8. Decidido os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório;
10.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
10.10. Após, o procedimento será encaminhado à autoridade superior para a adjudicação e
homologação.
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10.11. Homologado o procedimento, será convocada a licitante vencedora para assinatura
do contrato/ata de registro de preços.
11. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO
11.1.

Entregas para merenda escolar: serão parceladas até 31.07.2021, conforme
necessidade, e semanalmente devido à capacidade de armazenamento nas 12 (doze)
unidades escolares.

11.2.

As entregas deverão ocorrer nas quantidades, dias, horários e locais definidos pela
Secretaria de Educação, ficando a empresa contratada responsável pelas entregas
ponto a ponto.

11.3.

Entregas para demais secretarias municipais: serão parceladas até 31.07.2021,
conforme necessidade, ficando a empresa contratada responsável pelas entregas nas
quantidades, dias, horários e local, a serem indicados no pedido de entrega pela
secretaria responsável.

11.4.

Não será permitido limite mínimo para entrega.

11.5.

O descumprimento das condições de entrega e do objeto licitado ocasionará a
notificação imediata da contratada, incidindo as penalidades previstas no edital. Será
considerado descumprimento, sem prejuízo de outros:

11.5.1. Não entregar no dia e horários determinados pela secretaria solicitante.
11.5.2. Não entregar a quantidade total do pedido, devidamente separados ponto a ponto.
11.5.3. Não obedecer a marca ofertada para o item no processo licitatório, exceto quando
autorizado previamente pela contratante.
11.5.4. Entregar o produto em embalagem não compatível com o descrito no edital.
11.5.5. Entregar cortes de carne não compatíveis com o contratado.
11.6.

As carnes bovinas deverão estar embaladas em pacotes de 02 a 5 kg (padronizadas)
devendo conter em cada embalagem o número do registro do estabelecimento produtor
no serviço de inspeção competente. Os demais itens deverão ser entregues em suas
embalagens originais.

11.7.

Os produtos deverão ser entregues em veículo tipo furgão, dentro dos padrões de
higiene conforme Portaria CVS-15 de 07.11.1991 e acondicionados em embalagens
plásticas, divididos em pesos de acordo com o pedido da Secretaria solicitante.

11.8.

Todos os produtos deverão obedecer às NTA 03 - Vigilância Sanitária do Estado de São
Paulo (decreto nº 12.486 de 20/10/1978).

11.9.

A empresa contratada será responsável por arcar com os custos de laboratório para
teste de análise dos produtos, caso isto seja solicitado pela Contratante, os quais
servirão para comprovar a qualidade do produto. A contratante determinará os
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laboratórios a serem utilizados para as análises, dando prioridade aos laboratórios
oficiais do Estado.
11.10. Correrão por conta da contratada todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais
como despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos e encargos trabalhistas e
previdenciários, e quaisquer outras que possam incidir para o cumprimento do contrato.
11.11. O recebimento ocorrerá somente se o objeto estiver de acordo com as exigências e
dentro das especificações descritas no objeto. Em caso contrário será devolvido,
devendo a empresa contratada providenciar a correção do problema ou a troca por
outro produto em até 05 (cinco) dias, cuja providência e despesas serão de inteira
responsabilidade do fornecedor.
11.12. Executado o contrato o objeto será recebido mediante o disposto no artigo 73 da Lei
8666/93.

12. REGISTRO DOS PREÇOS
12.1. Homologado o procedimento, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado
para que dentro do prazo de 03 (três) dias, assine a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
cuja minuta integra esse Edital, sob pena de decadência do direito, podendo, ainda,
sujeitar-se às penalidades estabelecidas neste Edital.
12.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administração Municipal.
12.3.

A assinatura da ata de registro de preços deverá ser feita pelo representante legal da
empresa ou por representante credenciado, por procuração, registrada em cartório,
devidamente autenticada e com poderes expressos para celebrar tal avença;

12.4. A Ata de Registro de Preços será elaborada em estrita conformidade com o que dispõe
a Lei Federal nº 8.666/93 e dela farão parte este instrumento convocatório e a proposta
da licitante registrada.
12.5.

A ata de registro de preços terá vigência até 31 de julho de 2021, a contar da data de
sua assinatura.

12.6.

Durante o prazo de validade do registro de preços, sua detentora, fica obrigada a
executar/ fornecer o objeto contratado.
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12.7. A detentora do registro fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos
que se fizerem necessários, referentes à quantidade estimada do objeto, em até 25%
(vinte e cinco por cento).
12.8. Para as obrigações decorrentes da presente licitação serão emitidas Notas de
Empenho, nos termos do art. 62, §§ 2º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93, onerando a
dotação a ser indicada pela secretaria responsável no momento da contratação.
12.9.

Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente, ser objeto
de reequilíbrio econômico financeiro, para menos ou para mais.

12.10. Independentemente de solicitação do Detentor do Registro, a Administração poderá
convocá-lo, durante a vigência do registro de preços, para negociar a redução dos
valores, em virtude da redução dos preços de mercado.
12.11. O Detentor poderá ter o Registro de Preço cancelado, desonerando-se de compromisso
ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico financeiro.
12.12. A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos que comprovem a
elevação dos custos que compõem a prestação de serviços.
12.13. Reconhecendo o desequilíbrio econômico – financeiro, a Administração poderá cancelar
formalmente o registro em relação ao item;
12.14. A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação
específica para o item, bem como utilizar outros meios, a fim de manter os preços de
acordo com os praticados no mercado.
12.15. Constituem motivos para o cancelamento do Registro de Preço as situações referidas
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
12.16. Os quantitativos totais expressos no Anexo II – Termo de Referência são estimativos e
representam as previsões de solicitações para o período de vigência do registro.
12.17. A existência do preço registrado não obriga o Município de Macatuba a firmar
contratações que dele poderão advir, ficando à seu exclusivo critério a definição
quantidade e do momento da contratação. Ficando ainda, facultada a utilização
outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao detentor
Registro de Preço preferência em igualdade de condições.
12.18. De acordo com a legislação vigente os preços registrados não sofrerão reajuste.

as
da
de
do
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12.19. A detentora dos preços registrados fica vinculada para todos os fins ao Edital e seus
anexos, a proposta, bem como a Ata da Sessão do Pregão.
12.20. Nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, a Administração, à vista de
requerimento devidamente formulado pelo contratado, instruído em conformidade com o
disposto nesta cláusula, restabelecerá a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;
12.21. O contratado deverá instruir o requerimento com documentos que demonstrem de forma
inequívoca que o contrato foi impactado de maneira acentuada por fato imprevisível,
quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências, estranho à vontade das
partes, inevitável e que cause grande desequilíbrio na avença; para tanto, poderá se
valer de noticiários idôneos, prints, publicações, cotações oficiais etc., os quais serão
submetidos à conferência e análise dos setores técnicos responsáveis;
12.22. Quando o fato invocado afetar insumo ou parte dos insumos que compõem o objeto
contratual, o contratado deverá demonstrar analiticamente, através de planilha de
custos, que a majoração deste ou daquele produto inviabiliza integralmente a
continuidade do fornecimento, obra ou serviço, ou lhe impõe onerosidade excessiva;
12.23. No caso do contrato abranger vários itens, para fins de apuração do desequilíbrio
acentuado, será considerado a somatória de todos eles, sendo insuficiente
demonstração restrita a item ou itens isolados apontados como causa do aumento.
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento decorrente será efetuado através de depósito bancário em conta corrente
fornecida pela contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias após apresentação da nota
fiscal, devidamente atestado o recebimento.
13.2. Conta bancária para depósito preferencialmente no banco Caixa Econômica Federal.
13.3. A nota fiscal deverá ser emitida de forma ELETRÔNICA, conforme legislação tributária
vigente. Constar na nota fiscal o número do pregão.
13.4. Na hipótese de erro ou divergência com as condições contratadas, a nota fiscal/fatura
será recusada pelo CONTRATANTE, mediante declaração expressa das razões da
desconformidade. Neste caso, o prazo para pagamento será contado a partir da data da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-011, Macatuba, SP.
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.

apresentação do documento devidamente corrigido, ao almoxarife municipal, que
atestará o recebimento.
13.5. Caso a contratada opte pelo pagamento por meio de boleto bancário, o prazo para
vencimento deste deverá ser de no mínimo 15 (quinze) dias, a contar da apresentação
deste no almoxarifado municipal, acompanhado da nota fiscal/fatura, e devidamente
atestado o recebimento pelo almoxarife.
13.6. Se o prazo de pagamento previsto no boleto não atender as exigências acima, este será
desconsiderado e descartado pela contratante, e o pagamento respectivo será efetuado
por depósito bancário.
13.7. O pagamento não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará na aceitação do objeto da presente licitação.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1.

Dotação orçamentária: será indicada pela secretaria solicitante, previamente à
contratação.

15. INFORMAÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO
15.1. As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pelo Setor de
Licitações sito à Rua 09 de Julho, nº 15-20, Centro, Macatuba – SP, CEP 17.290-011,
telefone
(14)
3298-9800
/
3298-9819
/
3298-46,
ou
pelo
e-mail
pregaoeletronico@macatuba.sp.gov.br das 08h00min às 16h30min.
15.2. As dúvidas a serem dirimidas por telefone ou e-mail serão somente aquelas de ordem
estritamente informais.
15.3. O edital e seus anexos
www.macatuba.sp.gov.br.

estão

disponíveis

para

download

no

site

16. PENALIDADES
16.1. A recusa da adjudicatária em retirar a nota de empenho / contrato/ ata de registro de
preços, sem justificativa aceita pela Administração, dentro do prazo estabelecido,
implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor dos itens adjudicados de sua
proposta, sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93.
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16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato/ nota de empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da
Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos (art. 7º da Lei 10.520/02), sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
16.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento à licitante
cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada
por deixar de entregar a documentação exigida ou ter apresentado documentos que
seguramente não atendam as exigências deste edital, bem como utilizar-se de qualquer
expediente com intuito de burla à legislação, às finalidades da licitação e aos princípios
que regem a Administração Pública.
16.4. Multa pela inexecução parcial do contrato/ empenho: 10% (dez por cento), sobre o valor
da parcela não executada.
16.5. Multa por inexecução total do contrato/ empenho: 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato ou instrumento equivalente.
16.6. Para as infrações cometidas pelas licitantes ou contratadas, que não se enquadrem nos
dois subitens imediatamente anteriores, fica estabelecida uma multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total do contrato.
16.7. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto
no §1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado
por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
16.7.1. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
16.7.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2%
(dois décimos por cento) ao dia.
16.8. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.
16.9. A importância relativa à multa será descontada no primeiro pagamento que fizer a
contratada, após sua imposição.
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16.10. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e
consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à
Administração.
16.11. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação do interessado.
16.12. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 05 (cinco) dias
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
16.13. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura
de Macatuba/SP, revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista
razões de interesse público, por motivo de fatos supervenientes devidamente
comprovados, pertinentes para justificar tal conduta ou ainda anulá-lo por ilegalidade, de
ofício ou mediante provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei n. 8.666/93 e artigo 18 do Decreto
Federal n. 3.555/00, fundamentado no sistema para conhecimento dos participantes.
17.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
17.3. É facultado o (a) pregoeiro (a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo.
17.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo 24
(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
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17.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo (a) pregoeiro (a), sob pena de desclassificação
e/ou inabilitação.
17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta.
17.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que resguardados os interesses
da Administração (princípio de ampliação da disputa e interesse público), o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
17.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.
17.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital.
17.9. Não cabe à Bolsa de Licitação e Leilões do Brasil qualquer reponsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à
quitação financeira da negociação realizada.

Macatuba, 27 de janeiro de 2021.

ANDERSON FERREIRA
Prefeito Municipal
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021
1.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE ESTIMADA DO OBJETO.

1.1 A descrição e quantidade dos itens seguem conforme relação abaixo.
Item

Qtd.

Unid.

01

1.280

Kg

02

4.000

Kg

Descrição
Carne de frango – Corte: Sassami - Filezinho de peito de
frango – Congelado IQF.
Filezinhos em sua composição natural, com tendão, sem pele,
sem osso, sem cartilagem, sem penas, sem hematomas, sem
contaminação biliar ou gástrica e sem cortes adjacentes.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Validade: 12 meses.
Temperatura de armazenamento: congelamento a -12*C ou mais
frio. Não conter glúten.
Embalados em pacote de polietileno de baixa densidade zipada
contendo de 01 kg a 02 kg cada.
Embalagem contendo externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade
do produto, número de registro no MAPA (SIF).
Deverá apresentar: rótulo com registro no SIF, SISP ou SIM
De acordo com a NTA 3 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e MA
2244/97.
Sobre coxa inteira de frango sem osso - Congelada IQF, em
sua composição natural, cortadas nas articulações ósseas, sem
penas, sem hematomas, sem fraturas e sem excesso de pele.
Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, livre de temperos,
Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Temperatura de
armazenamento: congelamento a -12*C ou mais frio.
Embalados em pacote de polietileno de baixa densidade, termo
selado na extremidade. Capacidade: 01 kg a 02 kg.
Embalagem plástica adequada lacrada contendo externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número de registro no
MAPA (SIF).
De acordo com a NTA 3 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e MA
2244/97.
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03

04

05

4.000

3.510

4.020

Kg

Kg

Kg

Sobre-coxa inteira de frango sem osso - Congelado, em sua
composição natural, cortadas nas articulações ósseas, sem
penas, sem hematomas, sem fraturas e sem excesso de pele.
Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, livre de temperos,
Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Temperatura de
armazenamento: congelamento a -12*C ou mais frio.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem plástica original transparente contendo 01 kg a 02
kg..
Ter no máximo 1% de soro dentro da embalagem.
Embalagem plástica adequada lacrada contendo externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número de registro no
MAPA (SIF).
De acordo com a NTA 3 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e MA
2244/97.
Filé de peito de frango sem osso e sem pele, congelado,
embalagem plástica original transparente (pacote) de 1,2 kg a 1,8
kg.
Ter no máximo 1% de soro dentro da embalagem.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem plástica adequada lacrada contendo externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número de registro no
MAPA (SIF).
Temperatura de transporte em -12*C e de armazenamento de
- 18*C.
De acordo com a NTA 3 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e MA
2244/97.
Carne Bovina Corte: ACÉM moída, congelada, proveniente de
machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob Inspeção do
Ministério da Agricultura (apresentar S.I.F).
Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeurose no máximo 10% de gordura e sebo e no máximo 3% de
aponervuras), com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios.
Lipídeos máx. 10g por 100g
Ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem plástica adequada lacrada a vácuo contendo
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricional, número de lote, quantidade do produto,
número de registro no MAPA (S.I.F).
Ter no máximo 1% de soro dentro da embalagem.
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06

4.000

Kg

07

1.430

Kg

08

1.500

Kg

Pacotes padronizados de 02 e 05 kg.
Temperatura de armazenamento: -18*C.
De acordo com a NTA 3 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e MA
2244/97.
Carne Bovina Corte - ACÉM, cortada em cubos de 4 cm por 4
cm, congelada, proveniente de machos da espécie bovina,
sadios, abatidos sob Inspeção do Ministério da Agricultura
(apresentar S.I.F)
Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeurose no máximo 10% de gordura e sebo - com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios. Ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Lipídeos máx. 10g por 100g
Embalagem plástica adequada lacrada a vácuo contendo
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricional, número de lote, quantidade do produto,
número de registro no MAPA (S.I.F).
Ter no máximo 1% de soro dentro da embalagem (pacotes
padronizados de 02 e 05 kg).
Temperatura de armazenamento: -18*C.
Validade: 12 meses.
De acordo com a NTA 3 – Decreto 12.486 de 20/10/78 e MA
2244/97.
Salsicha tipo Hot Dog especial elaborada com carnes
selecionadas, temperada com condimentos naturais e levemente
defumada, de boa qualidade.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem plástica original sistema cry – o – vac, 50 gramas por
unidade totalizando 03 a 05 kg na embalagem.
Embalagem plástica adequada lacrada a vácuo contendo
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto,
número de registro no MAPA (SIF).
Temperatura de congelamento: -12*C ou mais frio.
Quantidade de sódio: no máximo de 560 mg em uma porção
de 50 gramas.
Lingüiça de pernil suíno – ingredientes: pernil suíno,
toucinhos e condimentos.
Com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Não conter glúten.
Validade: 120 dias.
Mantida em temperatura de congelamento adequada a -12*C ou
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09

2.000

Kg

10

4.000

Kg

mais frio.
Embalagem plástica adequada lacrada a vácuo contendo
externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto,
número de registro no MAPA (SIF).
Embalagem plástica de polietileno original contendo 05 Kg, Estar
de acordo com a Instrução Normativa SDA - 4, de 31/03/2000
da Defesa Agropecuária /SP.
Carne suína – Pernil em cubos sem osso Congelado IQF –
corte em cubos de 4 cm por 4 cm,
Proveniente de animais suínos abatidos sob Inspeção do
Ministério da Agricultura (apresentar S.I.F ou SISP).
Devem ser cortados em cubos de 3 cm x 3 cm em equipamento
apropriado e congelados em túnel de congelamento com
tecnologia IQF (Individual QuickFrozen) para congelamento
individual. A tecnologia de congelamento deve garantir o preparo
imediato do produto após retirada do freezer sem a necessidade
de descongelamento prévio).
Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade
transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação
vigente em rótulo litografado, mantida a temperatura máxima de 12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.
Embalagem de 02 ou 05 kg, caixa secundária com 10 a 12 kg.
Estar de acordo com a NTA 03 (Decreto 12.486 de 20/10/1978).
Carne congelada de bovino sem osso – CORTE: ACÉM
MOÌDA IQF.
Carne proveniente de machos de espécie bovina, abatidos sob
Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados
pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem
Animal.
Devendo ser moído em equipamento apropriado e congelados em
túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick
Frozen) para congelamento individual. A tecnologia de
congelamento deve garantir o preparo imediato do produto após
retirada do freezer sem a necessidade de descongelamento
prévio).
Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade
transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, rotulada de acordo com a legislação
vigente em rótulo litografado, mantida a temperatura máxima de -
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12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.

11

12

1.250

4.000

Kg

Kg

Lipídeos máx. 10g por 100g
Validade: 12 meses a contar da data de fabricação.
Embalagem primária: 2kgs - Embalagem secundária: 12kgs.
Carne congelada de bovino sem osso: PALETA EM ISCAS
IQF.
Carne proveniente de machos de espécie bovina, abatidos sob
Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados
pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem
Animal.
Devendo ser cortados em iscas em equipamento apropriado e
congelados em túnel de congelamento com tecnologia IQF
(Individual Quick Frozen) para congelamento individual. A
tecnologia de congelamento deve garantir o preparo imediato do
produto após retirada do freezer sem a necessidade de
descongelamento prévio).
Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade
transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação
vigente em rótulo litografado, mantida a temperatura máxima de 12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.
Lipídeos máx. 10g por 100g
Validade: 12 meses à contar da data de fabricação.
Embalagem primária: 2kgs /Embalagem secundária: de 10 kg a
12kg.
Carne congelada de bovino sem osso: ACÈM EM CUBOS IQF
cortada em cubos de 4 cm por 4 cm, Carne proveniente de
machos de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção
Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal.
Devendo ser cortados em cubos em equipamento apropriado e
congelados em túnel de congelamento com tecnologia IQF
(Individual Quick Frozen) para congelamento individual. A
tecnologia de congelamento deve garantir o preparo imediato do
produto após retirada do freezer sem a necessidade de
descongelamento prévio).
Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade
transparente, aprovada para contato direto com alimentos, sem
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perfurações ou vazamentos, rotulada de acordo com a legislação
vigente em rótulo litografado, mantida a temperatura máxima de 12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas.
Lipídeos máx. 10g por 100g
Validade: 12 meses à contar da data de fabricação.
Embalagem primária: 2kgs - Embalagem secundária: de 10 a 12
kg.

1.

Estimativa por secretaria.

Secretarias
Item

Qtd.

unid.

1

1280

kg

2

4000

3

Educação

Social

Carne de frango SASSAMI IQF

1250

30

kg

Sobrecoxa de frango IQF

4000

4000

kg

Sobrecoxa de frango

4000

4

3510

kg

Filé de peito de frango

3500

10

5

4020

kg

Carne bovina ACÉM MOÍDO

4000

20

6

4000

kg

Carne bovina ACÉM CUBOS

4000

7

1430

kg

Salsicha

1250

8

1500

kg

1500

9

2000

kg

Linguiça de pernil suíno
Carne suína PERNIL EM CUBOS
IQF

10

4000

kg

4000

11

1250

kg

Carne bovina ACÉM MOÍDO IQF
Carne bovina PALETA EM ISCA
IQF

12

4000

kg

Carne bovina ACÉM CUBOS IQF

4000

2.

Descrição

180

2000

1250

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 880.000,00 (quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e
noventa e oito reais).
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS
EMPRESAS ME OU EPP.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021
A Empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________,
por intermédio de seu representante legal DECLARA, sob as penas lei, especialmente do artigo
299 do Código Penal, que se enquadra na situação de ____________________ (declarar se é
microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar 123/06, bem
como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta
situação.
Declara ainda que: (assinalar uma das situações abaixo, na qual a empresa se enquadra).
( ) que atende a todos os requisitos de Habilitação e não contraria nenhum dos dispositivos da
Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.
( ) que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital em epígrafe,
exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, que serão provados no
momento da contratação, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar
123/06.
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.
________________________________, _____ de _____________ de 2._____.
______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Nome:_________________________________
RG:___________________________________
CPF:__________________________________
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021

A Empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________,
por intermédio de seu representante legal DECLARA, sob as penas da lei:
1. Conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (
(Em caso afirmativo assinalar ressalva acima).

)

2. Não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Que possui conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento
das obrigações do objeto da Licitação.
4. Que entre os sócios dirigentes e responsáveis técnicos desta empresa proponente, não há
servidor da Administração pública do município de Macatuba.
5. Que é responsável pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações
apresentadas.
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.
________________________________, _____ de _____________ de 2.______.

______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Nome:_________________________________
RG:___________________________________
CPF:__________________________________
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ANEXO IV – CARTA PROPOSTA INICIAL (Modelo I)
Obs.: Este modelo poderá ser utilizado na proposta inicial, sendo VEDADA A IDENTIFICAÇÃO
DO LICITANTE, sob pena de desclassificação.
À Prefeitura Municipal de Macatuba.
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021
1.
Apresentamos nossa proposta comercial, para os itens abaixo discriminados, conforme
especificações do anexo I do edital, que integra o instrumento convocatório da licitação em
epígrafe.

Item

Qtde.

Unid.

Descrição

Marca/
modelo

Valor
unitário

Valor
total

Obs.: Deverá especificar na proposta comercial a marca/modelo de cada item ofertado
(quando houver), especificações/ descrição, e valores, sob pena de desclassificação diante da
ausência de informação suficiente para verificação do atendimento da proposta aos requisitos
do edital e seus anexos.
2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.
2.2. Deverá ser cotado preço unitário e total da proposta.
2.3. Será rejeitada a proposta que contenha mais de 02 (duas) casas decimais em seus
valores unitários.
2.4. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, após a solicitação da Secretaria.
2.5. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) cotados
separadamente e incidentes sobre o fornecimento.

Local e data.
OBS. Por força da legislação vigente é vedada a identificação do licitante.
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ANEXO IV – CARTA PROPOSTA READEQUADA (Modelo II)
Obs. Este modelo poderá ser utilizado SOMENTE PELO VENCEDOR DO CERTAME, pois
contem a identificação do licitante.

À Prefeitura Municipal de Macatuba.
PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021

1.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01 (descrever os itens), que integra o instrumento convocatório da licitação em
epígrafe.

Item

2.

Qtde.

Unid.

Descrição

Marca/
modelo

Valor
unitário

Valor
total

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE (dados obrigatórios)

Razão Social:
CNPJ:

I.E.:

Endereço:
Cidade:

U.F:

CEP:

Telefone/ Fax:

E-mail pessoal:
E-mail institucional:
Representante responsável pela assinatura do contrato/ ata de registro de preços:

RG:

CPF:

Data nascimento:

Conta Bancária para depósito (banco, conta corrente, agência.):
Chave PIX:
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3. CONDIÇÕES GERAIS
3.1.
3.2.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.)
cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

1.

Deverá ser cotado preço unitário e total da proposta.

2.

Os preços cotados pela empresa vencedora não poderão ultrapassar os preços unitários
estimados pela Administração.

3.

Será rejeitada a proposta que contenha mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores
unitários.

4.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da abertura do pregão.

5.

Prazo de entrega: conforme edital.

Declaro, para os devidos fins, que os produtos ofertados nesta proposta comercial atendem as
especificações do termo de referência do edital. Declaro, ainda, submeter-me
incondicionalmente às condições do edital.

Local e data.
ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE
(Obs. Rubricada em todas as folhas e assinada pelo Representante Legal da empresa).
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ANEXO V – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE
LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021
MUNICÍPIO DE MACATUBA/SP.
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE
LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL (licitante)
AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM PREGÕES
Nome:
Endereço:
Bairro:
CNPJ/CPF:
Inscrição Estadual:
Telefone comercial:
E-mail:
Representante legal:
CPF:

Cidade:

RG:

Telefone:

Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão
ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
São responsabilidades do Licitante:
I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes do edital de negócios
dos quais venha participar;
II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; e
III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos
quais declara ter pleno conhecimento.
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação poderá implicar o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto nos normativos expedidos pela Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil e/ou nos editais de licitação dos quais venha a participar.
O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas.
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Sem prejuízo do disposto acima, o Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade
corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
para o fim específico de representa-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do
Sistema BLL Compras da Bolsa de Licitações Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora
para tanto:
I.
II.

Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
Apresentar lance de preço;

III. Apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo (a) pregoeiro (a);
IV. Solicitar informações via sistema eletrônico;
V. Interpor recursos contra atos do (a) pregoeiro (a);
VI. Apresentar e retirar documentos;
VII. Solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
VIII. Assinar documentos relativos às propostas;
IX. Emitir e firmar o fechamento da operação; e
X. Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido até _/ / _, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.

Local e data.

(Assinatura autorizada com firma reconhecida em cartório).
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ANEXO VI – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE
LICITAÇÕES LEILÕES DO BRASIL (LICITANTE)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021
MUNICÍPIO DE MACATUBA/SP

Indicação de Operadores (licitante direto) Licitante:
CNPJ:
Operadores:

1.

2.

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

O Licitante reconhece que:
A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema
I.
são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por
eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa,
II.
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
III.
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;
O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
IV.
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes
e verdadeiros.
Local e data:
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2021
EDITAL Nº 11-2021. PROCESSO Nº 051-2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2021.
Origem: pregão eletrônico n.º 06/2021, processo nº 051/2021.
Aos _______ dias do mês de _________ do ano de 2.021, na sede da Prefeitura Municipal de
Macatuba, situada à Rua Nove de Julho, nº 15-20, centro, CEP 17.290-011, foi expedida a
presente Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico referenciado, do tipo
Menor Preço e modo de disputa aberto, cujo processo integra este termo independentemente
de transcrição, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações e Decreto Municipal nº 2.288, de 18 de janeiro de 2008, conjuntamente com as
condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o MUNICÍPIO DE
MACATUBA, inscrito no CNPJ 46.200.853/0001-78, IE 428.013.801.116, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal ANDERSON FERREIRA, RG 30.302.057-X,
CPF 289.665.878-52, e a empresa:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:
CEP:
E-mail pessoal:
E-mail institucional:
Representante legal:
RG:
1.

I.E.:
U.F:
Telefone/ Fax:

CPF:

OBJETO

1.1.

O objeto do presente contrato/ ata de registro de preços é a execução/ entrega, pela
CONTRATADA, do objeto homologado em seu favor, abaixo descrito, conforme
determinações constantes do edital e seus anexos, especialmente no termo de
referência, bem como na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, que faz
parte deste contrato, independente de transcrição.

1.2.

Descrição resumida: carnes e embutidos, por meio do sistema de registro de preços,
que serão destinados à merenda escolar e demais secretarias municipais em
eventos e/ou projetos. Entrega parcelada e conforme necessidade até 31 de julho de
2021.
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1.3.

Itens registrados:

Item

2.
2.1.

3.

Qtd.

Unid.

Descrição

Marca

Valor
unitário

Valor
total

VIGÊNCIA DA ATA
Esta ata de registro de preços terá vigência até 31 de julho de 2021, com início na
data de sua assinatura.
PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1.

Entregas para merenda escolar: serão parceladas até 31.07.2021, conforme
necessidade, e semanalmente devido à capacidade de armazenamento nas 12 (doze)
unidades escolares.

3.2.

As entregas deverão ocorrer nas quantidades, dias, horários e locais definidos pela
Secretaria de Educação, ficando a empresa contratada responsável pelas entregas
ponto a ponto.

3.3.

Entregas para demais secretarias municipais: serão parceladas até 31.07.2021,
conforme necessidade, ficando a empresa contratada responsável pelas entregas nas
quantidades, dias, horários e local, a serem indicados no pedido de entrega pela
secretaria responsável.

3.4.

Não será permitido limite mínimo para entrega.

3.5.

O descumprimento das condições de entrega e do objeto licitado ocasionará a
notificação imediata da contratada, incidindo as penalidades previstas no edital. Será
considerado descumprimento, sem prejuízo de outros:

3.5.1. Não entregar no dia e horários determinados pela secretaria solicitante.
3.5.2. Não entregar a quantidade total do pedido, devidamente separados ponto a ponto.
3.5.3. Não obedecer a marca ofertada para o item no processo licitatório, exceto quando
autorizado previamente pela contratante.
3.5.4. Entregar o produto em embalagem não compatível com o descrito no edital.
3.5.5. Entregar cortes de carne não compatíveis com o contratado.
3.6.

As carnes bovinas deverão estar embaladas em pacotes de 02 a 5 kg (padronizadas)
devendo conter em cada embalagem o número do registro do estabelecimento produtor
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no serviço de inspeção competente. Os demais itens deverão ser entregues em suas
embalagens originais.
3.7.

Os produtos deverão ser entregues em veículo tipo furgão, dentro dos padrões de
higiene conforme Portaria CVS-15 de 07.11.1991 e acondicionados em embalagens
plásticas, divididos em pesos de acordo com o pedido da Secretaria solicitante.

3.8.

Todos os produtos deverão obedecer às NTA 03 - Vigilância Sanitária do Estado de São
Paulo (decreto nº 12.486 de 20/10/1978).

3.9.

A empresa contratada será responsável por arcar com os custos de laboratório para
teste de análise dos produtos, caso isto seja solicitado pela Contratante, os quais
servirão para comprovar a qualidade do produto. A contratante determinará os
laboratórios a serem utilizados para as análises, dando prioridade aos laboratórios
oficiais do Estado.

3.10. Correrão por conta da contratada todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais
como despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos e encargos trabalhistas e
previdenciários, e quaisquer outras que possam incidir para o cumprimento do contrato.
3.11. O recebimento ocorrerá somente se o objeto estiver de acordo com as exigências e
dentro das especificações descritas no objeto. Em caso contrário será devolvido,
devendo a empresa contratada providenciar a correção do problema ou a troca por
outro produto em até 05 (cinco) dias, cuja providência e despesas serão de inteira
responsabilidade do fornecedor.
3.12. Executado o contrato o objeto será recebido mediante o disposto no artigo 73 da Lei
8666/93.

4.

PREÇO E RECURSO FINANCEIRO

4.1.

O valor total desta ata de registro de preços fica estimado em R$ ________________.

4.2.

Dotação orçamentária: será indicada pela secretaria solicitante, previamente à
contratação.

5.
5.1.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento decorrente será efetuado através de depósito bancário em conta corrente
fornecida pela contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias após apresentação da nota
fiscal, devidamente atestado o recebimento.
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5.2.

Conta bancária para depósito preferencialmente no banco Caixa Econômica Federal.

5.3.

A nota fiscal deverá ser emitida de forma ELETRÔNICA, conforme legislação tributária
vigente. Constar na nota fiscal o número do pregão.

5.4.

O pagamento não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará na aceitação do objeto da presente licitação.

6.

PENALIDADES

6.1.

A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
termo ficará sujeita às penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, bem como
aos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

6.2.

Multa pela inexecução parcial do contrato/ empenho: 10% (dez por cento), sobre o valor
da parcela não executada.

6.3.

Multa por inexecução total do contrato/ empenho: 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato ou instrumento equivalente.

6.4.

Para as infrações cometidas pelos licitantes ou contratadas, que não se enquadrem nos
dois subitens imediatamente anteriores, fica estabelecida uma multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total do contrato.

6.5.

O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto
no §1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora,
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

6.5.1. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
6.5.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2%
(dois décimos por cento) ao dia.
6.6.

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras;

6.7.

A importância relativa à multa será descontada no primeiro pagamento que fizer a
contratada, após sua imposição.

6.8.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou
penais no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais
diplomas legais.

6.9.

As

multas

previstas

não

têm

caráter

compensatório,

porém

moratório

e
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consequentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à
Administração.
6.10. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da intimação do interessado.
6.11. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 05 (cinco) dias
úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
6.12. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
7.

CONDIÇÕES GERAIS

7.1.

Durante o prazo de validade do Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a
executar o objeto.

7.2.

A detentora do registro fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos
que se fizerem necessários, referentes à quantidade estimada do objeto, em até 25%
(vinte e cinco por cento).

7.3.

Para as obrigações decorrentes da presente licitação serão emitidas Notas de
Empenho, nos termos do art. 62, §§ 2º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93, onerando a
dotação a ser indicada pela secretaria responsável no momento da contratação.

7.4.

Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente, ser objeto
de reequilíbrio econômico financeiro, para menos ou para mais.

7.4.1. Nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, a Administração, à vista de
requerimento devidamente formulado pelo contratado, instruído em conformidade com o
disposto nesta cláusula, restabelecerá a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;
7.4.2. O contratado deverá instruir o requerimento com documentos que demonstrem de forma
inequívoca que o contrato foi impactado de maneira acentuada por fato imprevisível,
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quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências, estranho à vontade das
partes, inevitável e que cause grande desequilíbrio na avença; para tanto, poderá se
valer de noticiários idôneos, prints, publicações, cotações oficiais etc., os quais serão
submetidos à conferência e análise dos setores técnicos responsáveis;
7.4.3. Quando o fato invocado afetar insumo ou parte dos insumos que compõem o objeto
contratual, o contratado deverá demonstrar analiticamente, através de planilha de
custos, que a majoração deste ou daquele produto inviabiliza integralmente a
continuidade do fornecimento, obra ou serviço, ou lhe impõe onerosidade excessiva;
7.4.4. No caso do contrato abranger vários itens, para fins de apuração do desequilíbrio
acentuado, será considerado a somatória de todos eles, sendo insuficiente
demonstração restrita a item ou itens isolados apontados como causa do aumento.
7.5.

Independentemente de solicitação do detentor da ata, a Administração poderá convocálo, durante a vigência do registro de preços, para negociar a redução dos valores, em
virtude da redução dos preços de mercado.

7.6.

Os quantitativos totais expressos no Anexo II – Termo de Referência são estimativos e
representam as previsões de solicitações para o período de vigência do registro.

7.7.

A existência do preço registrado não obriga o Município de Macatuba a firmar as
contratações que dele poderão advir, ficando a seu exclusivo critério a definição da
quantidade e do momento da contratação. Ficando ainda, facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao detentor do registro
de preço preferência em igualdade de condições.

7.8.

O Detentor poderá ter o Registro de Preço cancelado, desonerando-se de compromisso
ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico
financeiro.

7.8.1. A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos que comprovem a
elevação dos custos que compõem a prestação de serviços.
7.8.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico – financeiro, a Administração poderá cancelar
formalmente o registro em relação ao item;
7.8.3. A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação
específica para o item, bem como utilizar outros meios, a fim de manter os preços de
acordo com os praticados no mercado.
8.

RESCISÃO CONTRATUAL E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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8.1.

Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 77 a artigo 80 da
Lei 8.666/93, e alterações posteriores.

8.2.

Constituem motivos para o cancelamento do registro de preços os previstos no artigo 13
do Decreto Municipal 2.288, de 18/01/2008.

9.
9.1.

CUMPRIMENTO E RECEBIMENTO DEFINITIVO
O cumprimento do ajuste se dará com a entrega do objeto pela CONTRATADA e o
consequente recebimento pela CONTRATANTE. Findo o prazo do ajuste, o objeto do
contrato será recebido pela CONTRATANTE, conforme disposições ao artigo 73, da Lei
8.666/93 e suas alterações.

10. REAJUSTE
10.1. De acordo com a legislação vigente os preços registrados não sofrerão reajuste.
11. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
11.1. Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta
ata de registro de preços/contrato e do regime de direito público a que está submetido,
na forma da legislação de regência.
12. RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
12.1. A CONTRATADA, detentora da ata de registro de preços, reconhece dos direitos da
CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, em face do regime jurídico do
contrato administrativo.
13. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E A PROPOSTA
13.1. A detentora dos preços registrados fica vinculada para todos os fins ao Edital e seus
anexos, a proposta, bem como a Ata da Sessão do Pregão.
14. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
14.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes serão regidas pelas
disposições da Lei Federal 10.520/02, da Lei Federal 8.666/93, e do Decreto Municipal
2.288/08 e Decreto Federal nº 10.024/19.
14.1. Os casos omissos, não solucionáveis pela Lei Federal 8.666/93, serão submetidos
primeiramente aos preceitos de direito público. Após, poderão ser aplicadas a teoria
geral dos contratos e as disposições do direito privado.
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15. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
15.1. A CONTRATADA, detentora da ata de registro de preços, se obriga a manter durante a
vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Fazem parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, as
condições estabelecidas no Edital, bem como todos os dispositivos contidos no capítulo
III da Lei 8.666/93, inclusive os artigos 70 e 73, e, também, todos os dispositivos da
citada lei que tenham possibilidade de aplicação e as normas contidas na Lei 8.666/93.
17. FORO
17.1. As partes elegem de comum acordo o foro da cidade de Macatuba, Estado de São
Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais especial que seja para dirimir dúvidas
que porventura surjam na interpretação do presente.
17.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias, de igual teor e para único efeito, conjuntamente com as testemunhas
a seguir, a todo presentes, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais,
comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente instrumento, por si e seus
sucessores, em juízo ou fora dele.

