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A Senhora Jucemara Fortes do Nascimento, Prefeita Municipal de Nova

Campina, Estado de Sao Paulo, usando a competencia, torna publico que

se acha aberta, licitagao na modalidade PREGAO PRESENCIAL - Sistema
Registro de Pregos, do tipo MENOR PREQO POR ITEM, objetivando

REGISTRAR PREGOS PARA AQUISI£AO FUTURA E EVENTUAL DE

GENEROS ALIMENTICIOS - FEIJAO E LEITE, conforme especificagoes
do Anexo I - TERMO DE REFERENCIA, conforme solicitagao de todas as
Secretarias Municipals e suas dependencies, no ambito da Prefeitura
Municipal de Nova Campina, que sera regido pela Leifederal n°. 10.520,

de 17 de julho de 2002, Lei 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente,
no que couberem, as disposigoes da Lei federal n? 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, com alteragdes posteriores, Lei Complementar ng 123 de
14 de dezembro de 2006 e demais normas regulamentares aplicaveis a
especie. Caso nao haja expediente nesta data o ato publico fica
transferido para o primeiro dia utilsubsequente.

As propostas deverao obedecer as especificagoes deste instrumento convocatorio e anexos, que dele
fazem parte integrante.

Sessao Publica: Iniciara as 09hr do dia 18/03/2019 no Salao Nobre da Prefeitura Municipal de Nova
Campina situada na Avenida Luiz Pastore, nÿ 240 - Nova Campina - SP, com a participagao dos
credenciados que se apresentarem para participar do certame, e sera conduzida pelo Pregoeiro com
o auxilio da Equipe de Apoio, designada nos autos do processo. A proposta com ausencia de
credenciado sera considerada seu valor inicial impressa.

1. DO OBJETO

A presente licitagao tern por objeto o REGISTRO DE PREQOS PARA AQUISIÿAO FUTURA E

EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS- FEIJAO E LEITE.

1.1.

DA PARTICIPACAO2.

Poderao participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratagao que preencherem as condigoes de habilitagao constantes deste Edital.
Nao poderao participar nesta licitagao as empresas:

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administragao Publica, direta e indireta da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, suspenso, ou que por estas tenha sido
declarada inidonea.

2.2.2. Em processo de falencia.
2.2.3. Que esteja reunida em consorcio, qualquer que seja a sua forma de constituigao.

2.1.

2.2.

3 - DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

3.1 A empresa proponente devera se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatorio, venha a responder
por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se, exibindo documento oficial de
identificagao que contenha foto.

3.2 Apresentar Declaragao de pleno atendimento aos requisitos de habilitagao e inexistencia de qualquer fato impeditivo
a participagao, que devera ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital.

3.3 0 credenciamento far-se-a por um dos seguintes meios:

Instrumento publico de procuragao com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao

certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor.

Instrumento particular de procuragao, no modelo do ANEXO III, com poderes para formular ofertas e praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de copia de seu contrato

social ou estatuto em vigor, no caso de Sociedade Anonima, devidamente acompanhado de

documentos de eleigao de seus administradores, ou, prova de registro comercial no caso de empresa

individual.

Tratando-se de socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, copiaÿft©'
respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta ComerciaJ

3.3.1

3.3.2

3.3.3
qual



estejam expressos seus poderes para exercer direito e assumir obrigagoes em decorrencia de tal

investidura, no caso de Sociedade Anonima, devidamente acompanhado de documentos de eleigao

dos administradores ou( prova de registro comercial no caso de empresa individual.

Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitagao:

Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte:

Declaragao de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exerdcio da preferencia
prevista na Lei Complementar n9 123/06 e alteragoes, que devera ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada no ato do credenciamento.
Sera admitido apenas 01 (urn) representante unica e exclusivamente para cada Empresa Licitante
credenciada.

A ausencia justificada ou nao do Credenciado, apos o inicio da sessao de lances, implicara
automaticamente na declinagao do item em disputa, nao impedindo a participagao nos lances
seguintes em que o Credenciado se fizer presente.

O licitante que nao contarcom representante presente na sessao ou, ainda que presente, nao puder
praticar atos em seu nome por conta da apresentagao de documentagao defeituosa, ficara impedido
de praticar na fase de lances verbais, de negociar pregos, de declarar a intengao de interpor ou

renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o prego apresentado na
proposta escrita, que ha de ser considerada para efeito de ordenagao das propostas e apuragao do
menor prego.

Em caso excepcional a empresa licitante podera substituir o representante credenciado,
apresentando novo credenciamento, desde que revogando o anterior.

3.4

3.5

3.5.1

3.6

3.7

3.8

3.9

04 - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

A proposta e os documentos para habilitagao deverao ser apresentados, separadamente, em 2
envelopes, identificados em sua parte externa com o nome da proponente e pelos seguintes dizeres:

3.10

Envelope n9 1:

PROPOSTA

Pregao Presencial RP n9 011/2018
Processo Administrative n9 350/2019

"Razao Social do Licitante"

Envelope n9 2:

HABILITACAO
Pregao Presencial RP n9 011/2019

Processo Administrative n9 350/2019
"Razao Social do Licitante"

3.11 A proposta devera ser apresentada impressa preferencialmente em papel timbrado e redigida em
lingua portuguesa, sem rasuras, emendas, borroes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador.
Os documentos necessarios a habilitagao deverao ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por Tabeliao de Notas ou copia acompanhada do original para

autenticagao pelo Pregoeiro ou por membra da Equipe de Apoio.

w 3.12

4.4 DA PROPOSTA

4.1 A proposta de prego devera conteros seguintes elementos:

4.2 Nome, enderego e CNPJ da Licitante;
4.3 O numero do Pregao;

Marca do Item;

Valor unitario do item;
Valor total do Item;

Valor total do ITEM, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurada a data de

sua apresentagao, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria. Nos pregos

propostos deverao estar incluidos, alem do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:

transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas

com o fornecimento do objeto da presente licitagao;

4.3.4.1 A nao apresentagao do valor por extenso do item na proposta comercial, nao

desclassifica a mesma, servira exclusivamente a criterio de analise pelo pregoeiro

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4



em caso de divergence no calculo para chegar ao valor total, ou falhas nos valores
numericos, dentre outras.

4.3.5 Prazo de Entrega estimado de imediato a03(tres) dias, apos a confirmagao do Pedido.
4.3.6 Prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias.
4.3.7 O prego ofertado permanecera fixo e irreajustavel salvo em caso de fatos imprevisiveis devidamente

comprovados.

4.3.8 Identificagao e qualificagao da pessoa responsavel pela assinatura do Contrato, objeto desta
licitagao, como nome completo, numero do CPF e do RG, cargo ocupado na empresa, telefone para

contato e enderego residencial.
A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou
supressoes que se fizerem necessarias ao contrato de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial.
Sera desconsiderado o item da proposta que tiver opgao de mais de um valor para o mesmo item,
independentemente de marca.

4.4

4.5

5 Do conteudo do envelope habilitacao

5.1 HABILITACAO JURIPICA

5.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
5.1.2 Ato Constitutive, Estatuto, ou Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou no

Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedades empresariais.
5.1.3 Os documentos descritos no item anterior deverao estar acompanhados de todas as alteragoes ou da

consolidagao respectiva, conforme legislagao em vigor.

5.1.4 No caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleigao dos atuais
administradores.

5.1.5 Documentos de eleigao dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por agoes.

5.1.6 Ato constitutive devidamente registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-
se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

5.1.7 Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo orgao

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a
atividade assim o exigir.

5.1.8 Os documentos relacionados nos subitens 5.1.1 a 5.1.4, 5.1.6 e 5.1.7 nao precisarao constar do
Envelope "Documentos de Habilitagao", se forem apresentados no credenciamento neste Pregao.

5.2 REGULARIDADE FISCAL

5.2.1 Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ);
5.2.2 Certidao Conjunta Negativa de Debitos ou Certidao Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa,

relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
5.2.3 Certidao de Regularidade do - Imposto sobre Circulagao de Mercadorias e Servigos, expedida pela

Secretaria da Fazenda Estadual (ICMS) ou Certidao Negativa de Debitos Tributaries expedida pela
Procuradoria Geral do Estado, ou Declaragao de isengao ou de nao incidencia, assinada pelo

representante legal do licitante, sob as penas da lei; ou Certidao Positiva de Debitos com efeitos de
Negativa.

5.2.4 Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - I.N.S.S. mediante a apresentagao da
C.N.D. - Certidao Negativa de Debito ou C.P.D.-E.N. Certidao Positiva de Debito com Efeitos de
Negativa;

5.2.5 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (F.G.T.S.), por meio da
apresentagao da C.R.F. -Certificado de Regularidade do F.G.T.S.

5.2.6 Prova de Regularidade Municipal (VALORES MOBILIARIOS), do domicilio ou sede da licitante, na

forma da lei, com prazo de validade em vigor (artigo 29, inciso III, Lei Federal nÿ 8.666/93), ou

Certidao Positiva de Debitos com Efeito de Negativa.

2.2.7. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidao Positiva de Debitos Trabalhistas, com

Efeitos de Negativa expedida pela Justiga do Trabalho.

5.2.7 A comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente

sera exigida para efeito de assinatura do contrato;



5.2.7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participagao neste certame,

deverao apresentar toda a documentagao exigida para fins de comprovagao da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao;

5.2.7.2 Havendo alguma restrigao da comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de dois
dias uteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame,

prorrogaveis por igual pen'odo, a criterio desta Prefeitura, para a regularizagao da documentagao,

pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas,
com efeito de certidao negativa;

5.2.7.3 A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto em Lei, implicara na decadencia do direito a

contratagao, sem prejui'zo das sangoes previstas neste edital.

5.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.3.1 Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de expedigao inferior a 180 dias.
Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado
o acolhimento do piano de recuperagao judicial ou homologagao do piano de
recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

5.3.2

5.4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

5.4.1 Declaragao do Disposto no Inciso V do Art.27 Da Lei 8.666/93, de acordo com os estabelecidos nos
ANEXO VI do Edital.

5.5 PISPOSICOES GERAIS SOBRE A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

5.5.1 Os documentos apresentados deverao ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz,
todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excegao dos documentos que sao
validos para a matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora o contrato e/ou instrumento
equivalente sera celebrado com a sede que apresentou a documentagao.

5.5.2 Na hipotese de nao constar prazo de validade nas certidoes apresentadas, esta Prefeitura aceitara

como validas as expedidas ate 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de
apresentagao das propostas.

6 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

No horario e local indicado no preambulo, sera aberta a sessao de processamento do Pregao,

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duragao minima

de 15 minutos, podendo ser prorrogado enquanto houver Licitante presente para o credenciamento,
ou se for do interesse da Administragao Publica.
Esgotado o prazo estipulado no item anterior e havendo ainda Licitantes presentes a ser
credenciado, o prazo sera prorrogado ate o cadastramento de todos os Licitantes presentes.

Apos o cadastramento do ultimo Licitante presente, sera dado um prazo de 5 minutos quando sera

considerada encerrado o Credenciamento.
Esgotados os horarios estabelecidos no item 6.1 e subitens, estara encerrado o credenciamento e,
por conseqtiencia, a possibilidade de admissao de novos participates no certame.

A analise das propostas pelo Pregoeiro visara ao atendimento das condigoes estabelecidas neste

Edital e seus anexos, serao na forma seguinte:

Desclassificada a proposta cujo objeto nao atenda as especificagoes, prazos e condigoes fixados no

Edital;
Na hipotese de divergencia entre os valores expressos numericamente e os expressos por extenso,

prevalecera o valor expresso por extenso;

No tocante aos pregos, as propostas serao verificadas quanto a exatidao das operagoes aritmeticas

que conduziram ao valor total orgado, procedendo-se as corregoes no caso de eventuais erros,

tomando-se como corretos os pregos unitarios. As corregoes efetuadas serao consideradas para

apuragao do valor da proposta;

As propostas, que apresentarem falhas em pontos reconhecidamente secundarios e que nao

prejudiquem o julgamento do Pregao, poderao ser consideradas a criterio unico e exclusivo do

Pregoeiro e/ou Autoridade Competente.

6.1
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6.3

6.4

6.5
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6.10 As propostas nao desclassificadas serao selecionadas para a etapa de lances, comobservancia dos

seguintes criterios:

6.11 Selegao da proposta de menor prego e das demais com pregos ate 10% (dez por cento) superiores

aquela;
6.12 Nao havendo pelo menos 03 (tres) pregos na condigao definida na alinea anterior, serao selecionadas

as propostas que apresentarem os menores pregos, ate o maximo de 03 (tres) incluindo a de menor
prego. No caso de empate nos pregos, serao admitidas todas as propostas empatadas ate o terceiro
melhor prego, independentemente do numero de licitantes.

6.13 O Pregoeiro convidara individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma seqiiencial, a partir do autor da proposta de maior prego e os demais em ordem decrescente
de valor, decidindo-se por meio de sorteio a sequencia da formulagao dos lances no caso de empate

de pregos.

6.14 Havendo valores de propostas identicos, sera (ao) selecionada(s) a(s) Licitante(s) para se manifestar
(em) por ordem de sorteio. A licitante sorteada em primeiro lugar podera escolher a posigao na
ordenagao de lances em relagao aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a definigao
completa da ordem de lances.

6.15 Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de
menor prego, aplicavel inclusive em relagao ao primeiro. A aplicagao do valor de redugao entre os
lances incidira sobre o prego unitario do item, observadas redugoes minimas de 1% entre os lances:

6.16 A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da
formulagao de lances.

6.17 Encerrada a etapa de lances, serao classificadas todas as propostas na ordem crescente dos valores,
considerando-se para as selecionadas o ultimo prego ofertado.

6.18 Se houver empate, sera assegurado o exerdcio do direito de preferencia as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

6.19 Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais
bem classificada;

6.20 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora da fase de lances, situagao em
que sua proposta sera declarada a melhor oferta;

6.21 Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferencia e apresentar nova proposta no

prazo maximo de 03 (tres) minutos apos o encerramento dos lances, a contar da convocagao do
Pregoeiro, sob pena de preclusao;

6.22 Se houver equivalence dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.19, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer preferencia e apresentar nova

proposta;

6.23 Entende-se por equivalence dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a

ordem de classificagao.

6.24 O exerdcio do direito de preferencia somente sera aplicado quando a melhor oferta da fase de
lances nao tiver sido apresentada pela propria microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.25 Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ao, em

sessao publica, os procedimentos relativos a licitagao, nos termos do quanto disposto no art. 4ÿ,

inciso XXIII, da Lei 10.520/02. Sera assegurado o exerdcio do direito de preferencia na hipotese de

haver participagao de demais microempresas e empresas de pequeno porte.

6.26 Na hipotese da nao contratagao da microempresa e empresa de pequeno porte, e nao configurada a

hipotese prevista no subitem 6.19, sera declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente

vencedora da fase de lances.

6.27 Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as

penalidades constantes deste Edital.

6.28 O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a redugao do prego.

6.29 Apos a negociagao o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor prego, decidindo

motivadamente a respeito.

6.30 A aceitabilidade sera aferida a partir dos pregos de mercado.

6.31 Considerada aceitavel a oferta de menor prego, sera aberto o envelope contendo os documentos de

habilitagao de seu autor.



Eventuais falhas, omissoes ou outras irregularidades nos documentos de habilitagao poderao ser

saneadas na sessao publica de processamento do Pregao, ate a decisao sobre a habilitagao, inclusive

mediante:

Substituigao e apresentagao de documentos, ou verificagao, apenas aos efetuados por meio

eletronico habil de informagoes durante a sessao, nao se prorrogando este prazo ao termino desta.
A verificagao sera certificada pelo Pregoeiro e deverao ser anexados aos autos os documentos
passiveis de obtengao por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
A Administragao nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos, no
momento da verificagao. Ocorrendo essa indisponibilidade e nao sendo apresentados os
documentos alcangados pela verificagao, a licitante sera inabilitada.
Constatado o atendimento dos requisitos de habilitagao previstos neste Edital, a licitante sera
habilitada e declarada vencedora do item do certame em disputa e conseqiientemente para os
demais itens que a mesma licitante apresentar as melhores propostas apos as etapas de lances.
Se a oferta nao for aceitavel, ou se a licitante desatender as exigencias para a habilitagao, o
Pregoeiro examinara a oferta subsequente de menor prego. Negociara com o seu autor, decidira
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condigoes de habilitagao e assim
sucessivamente, ate a apuragao de uma oferta aceitavel cujo autor atenda os requisitos de
habilitagao, caso em que sera declarado vencedor.

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

DA APRESENTACAO DAS AMOSTRAS7

Para fins de avaliagao e analise dos produtos pela Comissao designada pela Portaria n? XX/2019, a

serem entregues e de sua consonancia com as especificagdes contidas no ANEXO I o licitante
Classificado e Habilitado em primeiro lugar tera dois dias uteis para disponibilizar amostras dos
produtos, conforme condigoes a seguir:

A data inicial para competente entrega sera definida na sessao publica licitatoria, logo apos a

conclusao da fase de habilitagao.

Os licitantes deverao apresentar 1 (uma) amostra completa do ITEM - FEIJAO, para criterio de
atendimento ao descritivo do editai, devendo apresentar em embalagem original do fabricante.

Em atendimento ao Inciso XVIII da Lei n2 10.520/2002 qualquer Licitante podera Manifestar
Imediata e Motivadamente a intengao de recorrer da Recusa de seu item durante a sessao de
Avaliagao das Amostras.

As amostras de cada item deverao estar etiquetadas contendo as informagoes de acordo com o
modelo a seguir:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.4.1

Amostra

Item ne "_"
Pregao Presencial 011/2019

Processo Administrative n? 350/2019

"Razao Social do Licitante"

CNPJ N9 "_"

Caso a (s) amostra for entregue sem a etiqueta, ensejara a nao avaliagao pela comissao, sendo a

mesma desclassificada.

As amostras que serao apresentadas correrao a custa da empresa interessada em participar do

processo licitatorio, nao cabendo pleito posterior de indenizagao por despesas realizadas para poder
participar do certame.

A comissao fara a analise dos produtos, verificando a sua compatibilidade com o ANEXO I - Termo

de Referencia e as propostas comerciais, e emitira um parecer, aprovando ou desaprovando os itens.

Os criterios de amostragem sao:

7.7.1 O produto devera estar de acordo com a ficha tecnica constante do ANEXO I-Termo de

Referencia;

7.7.2 As condigoes das embalagens e rotulagem devem estar limpas e integras livre de

sujidades;

7.7.3 Ter caracteristicas organolepticas originais do produto; o mesmo pode ser definido

como de boa qualidade sensorial, quando preenche as expectativas do consumidor comÿ
relagao as suas caracteristicas sensoriais (aparencia, cor, aroma, e textura); .

7A.2

7.5

7.6

7.7



7.7.4 Estar dentro do prazo de validade;

7.7.5 Consistency adequada, de acordo com as caracterfsticas originais do produto.

Caso as amostras, da empresa classificada e habilitada em primeiro lugar e que ofertou o menor

pre?o nao seja compatfvel com o objeto da licitagao, esta sera desclassificada:
No dia marcado para a sessao de avaliaÿao das amostras, sera exarado LAUDO fundamentado pela
Comissao de Avaliafao (Portaria xx/2019) sobre os itens apresentados.
Os eventuais recursos em face da nao aprovafao ou aprovafao das amostras e conseqiiente
desclassificagao ou classificagao das mesmas, serao interpostos ao final da sessao nos termos da lei.
Os comunicados referentes a analise das amostras tais como, aprova?ao/desaprova?ao, prazos para
apresentagao de amostras, serao realizados ao final de cada sessao publica e por meio do endereg:o
eletronico do Municfpio de Nova Campina: www.novacampina.sp.gov.br.

7.8

7.9

7.10

7.11

DO RECURSO E DA HOMOLOGACAO8

No final da sessao, a licitante que tiver intengao em recorrer devera se manifestar imediata e
motivadamente, abrindo-se entao o prazo de 03 (tres) dias uteis para apresentaÿao de RAZOES DE

RECURSOS PROTOCOLIZADOS. As demais licitantes ficam intimadas, desde logo, para apresentar

contrarrazoes em igual numero de dias, que come<;arao a correr no termino do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

A ausencia de manifesta?ao imediata e motivada da licitante importara: a decadencia do direito de
recurso, e o encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologagao.
Serao admitidos somente recursos apresentados pelos interessados, que tenham sido manifestados
na Ata da Sessao do Pregao e desde que protocolizados na Prefeitura Municipal de Nova Campina
dentro dos prazos previstos na Lei 10.520/2002.
Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisao ou encaminha-lo devidamente
informado a autoridade competente.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente

homologara o procedimento a licitante vencedora.
0 recurso contra a decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara
apenas a invalidafao dos atos insuscetfveis de aproveitamento.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS9

9.1 0 Registro de Pre?os sera formalizado por intermedio da Ata de Registro de Pregos, nas condifoes
previstas neste Edital;

Ao Termino da Sessao Publica podera ser formalizada a Ata de Registro de Prefos, Anexo VII,

documento vinculativo obrigacional, com caracterfsticas de compromisso para a futura contratafao,
com o Detentor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem
fornecer os materials pelo prefo do primeiro, obedecida a ordem de classificagao e os quantitativos

propostos.

0 Pregoeiro e Equipe de Apoio registrarao os demais licitantes, na ordem de classificaÿao, mantido o

pre?o do primeiro classificado, no caso do primeiro classificado nao estiver presente no final da

Sessao Publica do Pregao ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Pre?os, sem prejufzo das
Sanÿoes a ele previstas neste Edital.
No caso da ausencia de representante de alguma das empresas que atenda o item anterior, a

empresa devera procuraro Pregoeiro ou equipe de apoio no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis para

assinatura da Ata de Registro de Pre?os sendo considerada desistente apos essa data.

Durante a vigencia da Ata, os pre?os registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto nas hipoteses

decorrentes e devidamente comprovadas as situa?oes previstas na alfnea "d" do inciso II do art. 65

da Lei Federal ne 8.666/93 ou de reduÿao dos pre?os praticados no mercado;

Mesmo comprovada a ocorrencia de situaÿao prevista na alfnea "d" do inciso II do art. 65 da Lei

Federal n2 8.666/93, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, se julgar conveniente, podera

optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatorio;

As quantidades dos produtos sao estimadas, previstas para 12 (DOZE) meses, parceladamente, e a

Prefeitura Municipal nao se obriga a adquirir parte ou sua totalidade, o fazendo de acordo com sua

necessidade, observando-se o que dispoe o paragrafo l9 do art. 65 da Lei Federal n9 8.666/93;

Comprovada a redufao dos pre?os praticados no mercado, nas mesmas condi?oes do registro, e

definido o novo prefo maximo a ser pago pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, o

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8



proponente registrado sera convocado pelo agente fiscal do contrato para a devida alteragao do

valor registrado em Ata;

Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

CAMPINA nao sera obrigada a firmar as contratagoes que deles poderao advir, podendo ocorrer

licitagoes especificas para aquisigao do objeto, assegurada preferencia de fornecimento em

igualdade de condigoes ao beneficiario do registro;

Cabera aos Detentores beneficiarios da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigSes nela
estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigagoes anteriormente
assumidas;
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA atraves do Departamento Municipal de Educagao sera
responsavel pelos atos de controle e administragao da Ata de Registro de Pregos decorrentes desta
licitagao e indicara, sempre que solicitado pelos orgaos usuarios, respeitada a ordem de registro e os
quantitativos a serem adquiridos, os Detentores para os quais serao emitidos os pedidos;
0 Detentor convocado que nao comparecer nao retirar o pedido no prazo estipulado ou nao cumprir
as obrigagoes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos, estara sujeito as sangoes previstas neste

Edital;

Quando comprovada uma dessas hipoteses, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA podera
indicar o proximo Detentor a ser destinado o pedido, sem prejui'zo da abertura de processo
administrative para aplicagao de penalidades.

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

10 DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA

A validade da ATA de Registro de Pregos originada deste Processo sera de 12 meses a contar da data
de sua assinatura.

O objeto do presente pregao devera ser entregue conforme especificagoes constantes no ANEXO I

- Termo de Referencia deste Edital e no prazo de 03 (tres) dias das 08h as 15h observando o

seguinte:

As mercadorias deverao ser entregues ponto a ponto conforme o enderego das escolas (ANEXO
VIII) com recibo de entrega, constando descritas as mercadorias entregues em 03 vias, devendo
uma ficar na escola, outra para nutricionista do munidpio (departamento de educagao) e outra

para a empresa fornecedora.

Caso algum objeto nao corresponda ao exigido no instrumento convocatorio, a contratada devera
providenciar no prazo maximo de 02 (dois) dias, contados da data de notificagao expedida pela

contratante, a sua adequagao, visando o atendimento das especificagoes, sem prejuizo da incidencia
das sangoes previstas no instrumento convocatorio, na Lei n.e 8.666/93 e no Codigo de Defesa do

Consumidor;
Os generos peredveis (produtos cameos, leites e derivados) deverao ser entregues em vefculo
refrigerado.

Nao serao aceitos produtos com as informagoes nutricionais rasuradas ou etiquetadas sobre as

informagoes contidas nas embalagens.
A contratada devera realizar a entrega do objeto desta licitagao as suas expensas, utilizando-se de

veiculo proprio, no horario das 08h00min as 15h em ate 03(tres) dias a partir da data do

recebimento da Solicitagao de Entrega, emitida pelo Departamento de Educagao.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO11

11.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante podera;
11.1.1 Se disser respeito a especificagao, rejeita-lo, determinando sua substituigao ou rescindindo a

contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

11.2 Na hipotese de substituigao, a Contratada devera faze-la em conformidade com a indicagao da

Administragao, no prazo maximo de 02 (dois) dias, contados da notificagao por escrito, mantidos o

prego inicialmente contratado;

11.3 A criterio exclusivo da Prefeitura, caso que ocorrer a total impossibilidade de entrega do produto

pelas marcas propostas, desde que justificado pelo fornecedor o motivo aceito pela Prefeitura, os

produtos poderao ser substituidos sem alteragao de valores por outra marca de qualidagle igual ou

superior desde que aprovada e autorizada antecipadamente. \



12 DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera feito pela Prefeitura em ate 30 (trinta) dias uteis apos a entrega do produto e a

apresentagao do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsavel,

mediante credito em conta corrente da Contratada.
O vencimento do Documento fiscal dar-se-a somente apos a entrega do objeto da licitagao, e nao da
emissao do mesmo.
Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-a o prazo de vencimento previsto,
voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentagao dos documentos corrigidos.
Devera constar no documento fiscal o numero da licitagao - Pregao 003/2018; N9 do Pedido de
Compras, bem como nome do Banco, n9 da Conta Corrente e Agenda bancaria, da empresa, sem os

quais o pagamento ficara retido porfalta de informagoes.
Para a liberagao do pagamento, o licitante contratado devera estar em situagao regular perante o
F.G.T.S. e ao I.N.S.S. e nao podera estar inadimplente, em tributos de qualquer natureza, com a
Prefeitura Municipal de Nova Campina, independentemente de estes estarem ou nao inscritos em
Divida Ativa.

A situagao regular perante o F.G.T.S. e ao I.N.S.S. devera ser comprovada mediante apresentagao das
Certidoes Negativas juntamente com as notas fiscais para que seja processada a Ordem de
Pagamento.

A Prefeitura Municipal de Nova Campina reserva-se o direito de descontar do pagamento devido a
Licitante vencedora, os valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de clausulas constantes neste Edital.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

DA POTACAO ORCAMENTARIA13

As despesas provenientes da presente Licitagao serao cobertas com recursos disponiveis nas
dotagoes do orgamento vigente de 2018 e das dotagoes especificas do proximo exerdcio. A duragao,
bem como os quantitativos deste contrato esta adstrita aos creditos orgamentarios.

Orgao: 02.17.00 - Sec. Mun. de Ed. Cultura e Esporte

02.17.03 - Supervisao de Educagao

Funcional; 12.306.2006.2076- Forn. De Merenda Escolar - Fundamental

Despesa: 974/3.3.90.30.07-05-2820000- Generos de Alimentagao

Funcional: 12.306.2006.2075- Forn. De Merenda Escolar-Pre- Escola

Despesa: 1102/3.3.90.30.07-05-2810000- Generos de Alimentagao

Funcional: 12.366.2006.2075— Forn. De Merenda Escolar - Creche

Despesa: 1101/3.3.90.30.07-05-2800000- Generos de Alimentagao

DAS SANCOES E PENALIDADES14

Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao da Prefeitura Municipal de Nova

Campina, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-o as seguintes

penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigagao nao cumprida; ou

II - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagao para o mesmo fim.

O atraso injustificado na execugao do contrato de servigo, obra, ou na entrega de materiaivsem
prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 79 da Lei ip<520/02,

sujeitara a contratada a multa de mora sobre o valor da obrigagao nao cumprida, a partuÿdo primeiro

dia util seguinte ao termino do prazo estipulado, na seguinte proporgao: V/

14.1

14.2



I - Multa de 10% (dez por cento) ate o 309 (trigesimo) dia de atraso; e

II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 319 (trigesimo primeiro) dia de atraso ate o 45s

(quadragesimo quinto) dia de atraso.

Paragrafo unico - A partir do 469 (quadragesimo sexto) dia estara caracterizada a inexecugao total ou parcial

da obriga?ao assumida, salvo disposigao em contrario, em casos particulars, previstos no edital ou

contrato, sujeitando-se a aplicagao da multa prevista no artigo quarto desta resoluÿao.
14.3 Pela inexecufao total ou parcial do servifo, compra ou obra poderao ser aplicadas a contratada as

seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigafao nao cumprida; ou
II - Multa correspondente a diferenga de preÿo decorrente de nova licita?ao para o mesmo fim.

14.4 0 material nao aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela administrate da Prefeitura
Municipal de Nova Campina, que nao excedera a 05 (cinco) dias, contados do recebimento da

intimate.

Paragrafo unico - A nao ocorrencia de substitute dentro do prazo estipulado ensejara a aplicajao da multa
prevista no Artigo 49 desta Resolute, considerando-se a mora, nesta hipotese, a partir do primeiro
dia util seguinte ao termino do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.

14.5 O pedido de prorrogafao de prazo final da obra e/ou servifos ou entrega de material somente sera
apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

14.6 As multas referidas neste Decreto nao impedem a aplica?ao de outras sanÿoes previstas nas leis

8.666/93 e 10.520/02.

§ l9 - Verificado que a obriga?ao nao foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecuÿao
parcial, o Munidpio retera, preventivamente, o valor da multa dos eventuais creditos que a
contratada tenha direito, ate a decisao definitiva, assegurada a ampla defesa.
§ 29 - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa,
sera retida a diferenfa, nos termos disciplinados no paragrafo anterior.
§ 39 - Se esta Prefeitura decidir pela nao aplica?ao da multa, o valor retido sera devolvido a
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

14.7 Quern convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento das

executes de seu objeto, nao mantiver a proposta, comportar-se de modo inidoneo ou cometer

fraude fiscal, ficara sujeito a san?ao prevista no artigo 79 da Lei Federal 10.520/02, demais
penalidades legais.

14.8 As penalidades serao aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercicio de
previa e ampla defesa.

15 DAS PISPOSICOES FINAIS

As normas disciplinadoras desta licitafao serao interpretadas em favor da ampliaÿao da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que nao comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguran?a da contratagao.

Das sessoes publicas de processamento do Pregao serao lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na propria

15.1

15.2

15.3

ata.

Todos os documentos de habilitagao apresentados na sessao e as propostas serao rubricados pelo
Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

Os envelopes contendo os documentos de habilitagao das licitantes nao selecionadas ou

desclassificadas ficarao imediatamente a disposifao dos interessados ao termino da sessao do

Pregao, apos a celebraÿao dos contratos os documentos nao retirados serao fragmentados.

Com antecedencia superior a 02 (dois) dias uteis anteriores da data fixada para recebimento das

propostas, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato

convocatorio do Pregao.

A petiÿao devera ser protocolizada pelo interessado na Segao de Protocolos da Prefeitura Municipal

de Nova Campina sera dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidira no prazo de ate 01dia

util, anterior a data fixada para recebimento das propostas.

Acolhida a petifao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizafao do certame.

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8



15.9 Os casos omissos do presente Pregao serao solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade Superior.

15.10 Informafoes ou esclarecimentos suplementares sobe este Edital podera ser requerido por escrito ao

Departamento de Compras/Licita?5es da Prefeitura Municipal de Nova Campina durante o
expediente normal das 8h30min as 16h30min, telefone (15) 3535-6100.

15.11 O Edital completo e anexos para consulta das Licitantes estara disponivel no endereÿo eletronico:
www.novacampina.sp.gov.br. ou na Divisao de Compras/Licitafoes da Prefeitura Municipal de Nova

Campina; localizada na Av. Luiz Pastore, n? 240, Centro -Nova Campina/SP CEP 18.435-000.
15.12 Para dirimir quaisquer questoes decorrentes da licitafao, nao resolvidas na esfera administrativa,

sera competente o foro da Comarca de Itapeva -Sao Paulo.

Nova Campina/SP, 15 de Fevereiro de 2019

(

JUCEMA A FORTES DO NASCIMENTO

refeita Municipal



ANEXO I -Termo de Referencia/Estimativa de Pregos

PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREgOS N° 011/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N<? 350/2019

1. Constitui o objeto desta Licitagao: REGISTRO DE PREgOS PARA AQUISigAO FUTURA E

EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS- FEIJAO E LEITE.
2. Os itens propostos deverao obedecer a ficha descritiva presente deste.

3. Os itens propostos deverao ser Certificados pelos orgaos competentes de qualidade.

4. E necessario apresentagao de amostras para alguns itens, conforme consta da planilha na Coluna "Da

Apresentagao de Amostras", para tanto devera a empresa participante que desejar concorrer ao

item, apresentar uma amostra do mesmo, conforme especificado no Item 07 do Edital.

5. As amostras deverao estar Etiquetadas contendo a Razao Social da empresa, o numero do Pregao,

o numero do item e a descrigao do Objeto, conforme item 7 do Edital.
6. Os alimentos solicitados deverao ser entregues no prazo maximo de 03 (tres) dias, contados do

recebimento da Ordem de Fornecimento, a partir das 08 horas ate as 15 horas de segunda-feira a

sexta-feira. Nao serao toleradas entregas pertencentes as escolas na Secretaria Municipal de
Educagao. As mercadorias deverao ser entregues ponto a ponto conforme o enderego,

OBEDECENDO rigorosamente o descrito no ANEXO VIII deste Edital, das escolas e com recibo de
entrega, constando descritas as mercadorias entregues em 03 vias, devendo uma ficar na escola,
outra para nutricionista do munidpio (Secretaria de Educagao) e outra para a empresa

fornecedora.

7. As entregas devem ser acompanhadas das notas fiscais referentes as quantidades solicitadas.
8. No caso de alimentos de origem animal deve ser apresentada a ficha tecnica juntamente com a

amostra e assinada pelo responsavel tecnico na primeira entrega apos a homologagao.
9. As entregas dos paes serao efetuadas diariamente nos locais, enderegos, horarios e quantidades

solicitadas pela gestora do contrato. Quando do recebimento dos produtos, que sera feito por

funcionarios designados, no local da entrega serao verificadas a quantidade e a qualidade do que for
entregue. No caso de entrega fora das condigoes exigidas, o funcionario recebedor rejeitara os
produtos, para posterior substituigao pela contratada.

lO.Eventualmente as entregas poderao ser suspensas em caso de recessos e feriados.
ll.A Comissao de Avaliagao de Amostras da Prefeitura do Munidpio de Nova Campina podera a

qualquer momento efetuar analise dos produtos entregues, quanto a qualidade e ao peso.

12.Nao serao aceitos produtos com as especificagoes das informagoes nutricionais rasuradas ou
etiquetadas sobre informagao contidas nas embalagens.

Unid Objeto Descrigao TotalItem Quant Prego

Leite de vaca integral

homonegeneizado, submetido ao

processo de ultrapasteurizagao. (UHT

ou UAT) EMBALAGEM Primaria:

Cartonada asseptica Secundaria:
Embalagem de mercado que preserve a

integridade e qualidade do produto.

Rotulagem: Deve atendera legislagao

vigente. Nota: Produto com registro

obrigatorio no MAPA (SIF)

R$72605,0001 Lt Leite 22340 3,25



FEIJAO COMUM CARIOCA TiPO1COMPOSICAO
OBRIGAT6RIA: Grao comestivel de feijao "in

natura", proveniente da especie "Phaseolus
vulgaris". Constituidode,nominimo, 95%
(noventa por cento) de graos na cor

caracteristica a variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais, maduros, limpos

e secos. Deveraserdasafra corrente.

CLASSIFICA(jAOFeijao comum, classe cores,

carioca, tipo1 - Umidade:Maximo 15% em peso

.EMBALAGEM PrimariaiSaco de polietileno

atoxico, incolor, transparente. Secundaria:
Embalagem de mercado que preserve a

integridade e qualidade do produto.

RotulagermDeve atender a legislapao vigente.

Nota: Produto dispensado da obrigatoriedade de
registro.LEGISLACAO Resolupao 34/76 -

CNNPA/MS- NECESSARIO APRESENTACAO DE

AMOSTRAS

R$8,75 R$126525,0002 FeijaoKg 14460

R$199130,00Total



ANEXO II - Modelo de Proposta

("Modelo para o Envelope 01-Da Proposta")

PROPOSTA COMERCIAL DO PREGAO PRESENCIAL RP N- 011/2019

PROCESSO ADMINISTRATE N° 350/2019

01- NOME DA EMPRESA:

02-ENDERECO:

CIDADE/UF:

04 - FONE: ( ) FAX: ( )

03- BAIRRO: CEP:

E-MAIL:

05 - NOME PARA CONTATO:

06- CONDICOES DE PAGAMENTO: 30 dias

07 - VAUDADE DA PROPOSTA:_ (_
08- CONTA CORRENTE NS

.) dias ("Minimo de 60 dias")

09 -NOME DO BANCO: NS DO BANCO:

NS DA AGENCIA:

*Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condipoes contidas no Edital deste

Pregao, bem como verificamos todas as especificapoes nele contidas, nao havendo discrepancy entre quaisquer informapoes

ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condipoes que possam de qualquer forma, influir nos

custos, assim como qualquer despesa relativa a realizapao integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas

informapoes, bem como pelos erros ou omissoes, contidas tanto no formulario proposta, como em seus anexos.

10 -NOME DA AGENDA:

Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa contratapao no

presente processo licitatorio, e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Carimbo Padronizado do CNPJ Nova Campina, / /2019

[ ]

Nome:

RG:

CPF:

[ Cargo:

O ns do CNPJ devera ser o mesmo da documentapao entregue para habilitapao.

PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL

Unid ObjetoItem Descri?ao TotalQuant Prego

Leite de vaca integral

homonegeneizado, submetido ao

processo de ultrapasteurizapao. (UHT

ou UAT) EMBALAGEM Primaria:

Cartonada asseptica Secundaria:
Embalagem de mercado que preserve a

integridade e qualidade do produto.

Rotulagem: Deve atender a legislapao

vigente. Nota: Produto com registro

obrigatorio no MAPA (SIF)

R$72605,00Leite01 Lt 22340 3,25



FEUAO COMUM CARIOCA TIPO1COMPOSigAO
OBRIGAT6rIA: Grao comestivel de feijao "in
natura", proveniente da especie "Phaseolus

vulgaris". Constituidode.nominimo, 95%
(noventa por cento) de graos na cor

caracteristica a variedade correspondente, de
tamanho e formato naturais, maduros, limpos

e secos. Deveraserdasafra corrente.

CLASSIFICACAOFeijao comum, classe cores,

carioca, tipo1 - Umidade:Maximo 15% em peso

.EMBALAGEM Primaria:Saco de polietileno

atoxico, incolor, transparente. Secundaria:

Embalagem de mercado que preserve a
integridade e qualidade do produto.

Rotulagem.Deve atender a legislapao vigente.

Nota: Produto dispensado da obrigatoriedade de
registro.LEGISLACAO Resolupao n? 34/76-

CNNPA/MS-NECESSARIO APRESENTACAO DE

AMOSTRAS

R$8,75 R$126525,00Feijao02 Kg 14460

R$199130,00Total

LICITANTE

Obs. De preferencia fazer este documento no Timbre da empresa, Carimbo CNPJ, Numera?ao de

Paginas.



Modelo Sugerido

ANEXO III - Procuragao/Credenciamento

("Entregue no Ato do Credenciamento - Fora dos Envelopes")

PROCURACAO

OUTORGANTE: pessoa juridica de direito privado,

_, com sede a Ruainscrita, no CNPJ sob o n9

n9 na cidade de Estado de

neste ato representada pelo(a) Sjrr_(a) X (socio/diretor)

(estado(nacionalidade) civil)

(profissao). portador (a) do R<G n9 e

do CPF n9 residente e domiciliado b Rua, n9,

na cidade de , Estado di

OUTORGADO: Senhor(a)

civil)_
,\ (nadonalidade)_
_, portador do RG n9

(estado

, (profissgd) \ ) ) e do

CPF n9 residents e domiciliado a Rua n“,

j na cidade de Estado de

PODERES: ab, qdbl confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatorio,

especificamente na licita?ao modalidade Pregao n9

SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociafoes, assinar atas e

declarafoes, visar documentos, receber notificafoes, interpor recurso, manifestar-se quanto a

desistSncia deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

r2019 da Prefeitura Municipal de Nova Campina-

de .de 2019

Outorgante



Modelo Sugerido

ANEXO IV - Declarafao de Habilita?ao

("Entregue no Ato do Credenciamento - Fora dos Envelopes")

DECLARACAO DE HABILITACAO

Eu (nome completo), lortador \fa) RG n9lo

\e do CPF n9 :e credenciado da firma,repres£ntj

(denorrrfnafai p£ssoa Jurfdica), CNPJ n9

_, DECLARO, sojXsÿenaÿdÿejÿxjue a empresa cumpre plenamente as

exigences e os requisitos de habiHtasao jÿvisÿfTO/mstrumento convocatorio do Pregao n9

realizado pela Prefeitura ae /fJO'

'2019,

iMFHNA-SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua

participafao neste,eertam|!.

Local/Data e assinatura do credenciado



Modelo sugerido

ANEXO V- Declarafao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

("Documento entregue no Ato do Credenciamento-Fora dos Envelopes")

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sanÿoes e multasVprevtstÿS/rieste ato

convocatorio, que a empresa

da pessoa juridica), CNPJ n9 _
(denomina?ao

foeriWesÿotrempresa de pequeno

P'fte ±23, de 14 de dezembro de

iortanto, a exercer o direito da

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Cmnpli

2.006, cujos termos declaro conhecer na integrarestÿnab

preference como criterio de desempate no<ÿcÿdirÿntoJiciteft6rio do Pregao n° _/2019, realizado

pela Prefeitura Municipal de Nova Cajwptnarx \

:aj

apta

—NOVA CAMPINA) de 2019.

Nome do representante

RG n°



Modelo Sugerido

ANEXO VI-Declaragao do Disposto no Inciso V do Art.27 Da Lei 8.666/93

("Documento deve estar dentro do Envelope n9 02- Da Habilitagao")

DECLARACAO

REF.: Edital 012/2019

Pregao n9 011/2019

(nome da empresa)_
do seu representante legal o (a) Sr.(a)

_ e do CPF n9

, por intermedio_, portador (a) do RG n9
___. DECLARA, paraffins do disposto no

Inciso V do Art. 27 da Lei n9 8666, de 21de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de
1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

inscrita no CNPJ n9

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( )

\
DATA

V

\

PREPRESENTANTE LEGAL

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



ANEXO VII-Minuta da Ata de Registro de Pregos

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

(Esta Ata de Registro de Pregos Vincula-se ao Edital Referente ao Pregao Presencial (Sistema de
Registro de Pregos) ne 011/2019 e Processo 350/2019)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2. 350/2019

PREGAO RP n2. 011/2019

ATA RP N2 XXX/2018

DAS PARTES

A Prefeitura Municipal de Nova Campina, com sede na Avenida Luiz Pastore,
240 - Nova Campina, CEP 18.435-000, inscrito no CNPJ sob o ng

60.123.072/0001-58, neste ato representado por sua Prefeita Municipal

JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO, brasileira, portador da cedula de

Identidade RG n.e 33.419.224-9 SSP/SP e do CPF/MF sob o n.s 268.136.358-
67, no uso de suas atribuigdes legais, nos termos do que dispoe o artigo 15,
da Lei ng 8.666, de 21.06.93, e Lei ng 10.520, de 17.07.2002, e, em face do
resultado obtido no PREGAO PRESENCIAL (Sistema de Registro de Pregos) Ng

011/2019, resolve registrar os pregos ofertados conforme Planilha da
Clausula Segunda.

inscrita no CNPJ ng.

enderego

naXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vincula-se ao fornecimento dos
produtos descritos abaixo, mediante expedigao de "Ordem defornecimento".

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com

Dessa forma parte acima qualificada doravante denominada neste ato, VINCULADAS, tem entre si,por
esta e da melhor forma de direito, tudo de conformidade com a Licitagao da presente Ata, mediante as

clausulas e condigoes seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA.

DO OBJETO

§1 - A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual aquisigao futura e eventual de

GENEROS ALIMENTICIOS - FEIJAO E LEITE, para suprir as necessidades da Municipalidade, especi-

ficados no Edital de Licitagao e seus anexos-Pregao Presencial RP ne 011/2019.

CLAUSULA SEGUNDA.

DOS PRECOS

§1- Os quantitativos e pregos registrados conforme abaixo relacionados:

INSERIR PLANILHA COM OS ITENS ADJUDICADOS

CLAUSULA TERCEIRA.



DA VIGENCIA

§1- A vigencia desta Ata e de 12 (doze) meses improrrogaveis.

CLAUSULA QUARTA.

DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

§1 - O gerenciamento deste instrumento cabera a Secretaria Municipal de Educagao junto ao Gestor da
ATA de Registro de Pregos, os quais avaliarao acompanharao as condifoes exigidas no Edital;

§2 -Os pregos permanecerao fixos e irreajustaveis durante a vigencia da Ata

§3 - Caso os pregos registrados se tornem superiores aos encontrados no mercado, deverao ser revistos,
e cabera ao Gestor Fiscal do Contrato promover as negociafoes necessarias ao ajustamento do prefo.

CLAUSULA QUINTA.

DAS CONDigOES DE FORNECIMENTO

§1- Podera ser dispensada a celebragao de instrumento espedfico de contrato, na forma do disposto no
artigo 62 da Lei n9 8.666/93, sendo o mesmo substituido pelos seguintes instrumentos em conjunto:

I - Edital com seus Anexos.
II - Proposta registrada no sistema e os lances se houverem registrado em ata.

Ill - Nota de Empenho, Pedido de Compras.

§2 - Se o DETENTOR recusar-se a assinar o Contrato e/ou Documento equivalente ou a quantidade
solicitada superar a estimativa no periodo estipulado em Edital, poderao ser convocados os demais
DETENTORES, respeitados as condi?oes de fornecimento, os pre?os e os prazos do primeiro classificado.

§3 - Este instrumento nao obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA a adquirir os Itens nele
registrados, nem firmar contrata?oes nas quantidades estimadas, podendo realizar Licita?ao especifica
para aquisifao de urn ou mais itens, obedecida a legislafao pertinente, hipotese em que, em igualdade
de condifoes, o beneficiario do registro tera preferencia.

CLAUSULA SEXTA.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

§1- 0 objeto do presente pregao devera ser entregue conforme especificafoes constantes no ANEXO I-
Termo de Referenda deste Edital e no prazo de 03 (tres) dias das 08h as 15h observando o seguinte:

I - As mercadorias deverao ser entregues ponto a ponto conforme o endereÿo das escolas (ANEXO VIII)

com recibo de entrega, constando descritas as mercadorias entregues em 03 vias, devendo uma ficar na
escola, outra para nutricionista do municipio (Secretaria de educagao) e outra para a empresa

fornecedora.

II - Caso algum objeto nao corresponda ao exigido no instrumento convocatorio, a contratada devera
providenciar no prazo maximo de 02(dois) dias, contados da data de notifica?ao expedida pela

contratante, a sua adequa?ao, visando o atendimento das especificafoes, sem prejuizo da incidencia das

sanfoes previstas no instrumento convocatorio, na Lei n.9 8.666/93 e no Codigo de Defesa do

Consumidor;

III - Os generos pereciveis deverao ser entregues em veiculo refrigerado.

IV - Nao serao aceitos produtos com as informa0es nutricionais rasuradas ou etiquetadas sobre as

informa9oes contidas nas embalagens.

V - A contratada devera realizar a entrega do objeto desta licitafao as suas expensas, utilizando-se de

veiculo proprio, no horario das 08h00min as 15h em ate 03 (tres) dias a partir da data do recebimento

da Solicitafao de Entrega, emitida pela Secretaria de Educaÿao.

CLAUSULA SETIMA.

DO RECEBIMENTO DOS ITENS



§1 - Os Itens serao recebidos pelo responsavel indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

CAMPINA, obedecendo ao seguinte procedimento:

I - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante podera:

II - Se disser respeito a especificagao, rejeita-lo, determinando sua substituigao ou rescindindo a
contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

III - Na hipotese de substituigao, a Contratada devera faze-la em conformidade com a indicagao da
Administragao, no prazo maximo de 02 (dois) dias, contados da notificagao por escrito, mantidos o
prego inicialmente contratado;

IV - A criterio exclusivo da Prefeitura, caso que ocorrer a total impossibilidade de entrega do produto
pelas marcas propostas, desde que justificado pelo fornecedor o motivo aceito pela Prefeitura, os
produtos poderao ser substituidos sem alteragao de valores por outra marca de qualidade igual ou
superior desde que aprovada e autorizada antecipadamente.

CLAUSULA OITAVA.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES

§1DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA:

I - Permitiro acesso do pessoal do DETENTOR ao local da retirada e da entrega, desde que observadas as

normas de seguranga;

II - Notificar o DETENTOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

III - Efetuar os pagamentos devidos nas condigoes estabelecidas nesta Ata;

§2 - DO DETENTOR:

I - Entregar os produtos de acordo com as especificagoes exigidas no Edital e em consonancia com a pro-

posta respectiva, bem como cumprir o prazo de entrega e as quantidades constantes do Contrato,

responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula
estabelecida nesta Ata;

II - Comunicar antecipadamente a data e horario da entrega, nao sendo aceitos os produtos que

estiverem em desacordo com as especificagoes constantes deste instrumento;

III - Substituir, no prazo de 2 dias uteis e sem onus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA

os produtos rejeitados em razao de divergences entre o material entregue e as especificagoes contidas
nesta Ata sujeitando-se, ainda, as sangoes cabiveis;

IV - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA,

se obrigando a atender prontamente reclamagoes, bem como dar ciencia a PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVA CAMPINA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da

execugao do contrato;

V - Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisagao de qualquer natureza;

VI - Comunicar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA qualquer alteragao

ocorrida no enderego, conta bancaria e outras julgadas necessarias para recebimento de

correspondence;

VII - Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, mesmo em caso de

ausencia ou omissao de fiscalizagao de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo o

DETENTOR adotar todas as medidas preventivas, com fiel observance ks exigences das autoridades

competentes e as disposigoes legais vigentes;

VIII - Manter, durante a vigencia desta Ata, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas

no Edital;

CLAUSULA NONA.



DO PAGAMENTO

§1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA pagara as DETENTORAS o valor unitario registrado,
multiplicado pela quantidade solicitada, que constara na parcela do Contrato e/ou do Pedido de
Compras.

§2 - No pre?o unitario estao incluidos todos os impostos, taxas e encargos sociais, alem das obrigafoes

trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrao por

conta das DETENTORAS.

§3 - Para a libera?ao do pagamento, o licitante contratado devera estar em situagao regular perante o
FGTS e ao INSS e nao podera estar inadimplente, em tributos de qualquer natureza, com a Prefeitura
Municipal de Nova Campina, independentemente de estes estarem ou nao inscritos em Divida Ativa.

§4 - Devera constar no documento fiscal o numero da licitagao - Pregao n° 003/2018; N9 do Pedido de
Compras, bem como nome do Banco, n9 da Conta Corrente e Agencia bancaria, da empresa, sem os
quais o pagamento ficara retido porfalta de informafoes.
§5 - 0 pagamento sera feito pela Prefeitura em ate 30 (trinta) dias uteis apos a apresenta?ao do
Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsavel, mediante credito em conta

corrente da Contratada, devidamente cadastrada na Secretaria de Finanfas, valendo como recibo o
comprovante de deposito.

§6 - Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

CAMPINA comunicara a DETENTORA para que regularize a situafao.

§7 - Na hipotese prevista no item anterior o prazo de pagamento sera contado a partir de sua

reapresentaÿao, devidamente regularizado.

§8 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA se reserva ao direito de descontar do pagamento os
eventuais debitos da DETENTORA, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuizos contra

terceiros.

§9 - Nao serao pagos os itens fornecidos em desacordo com as especifica?oes que integram esta Ata.

CLAUSULA DECIMA.

DO REAJUSTAMENTO DE PREQOS

§1- 0 pre?o permanecera fixo e irreajustavel durante a vigencia da Ata.

§2 - Se o prefo inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a PREFEITURA

MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA negociara com a DETENTORA sua redufao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

§1 - A presente Ata ou o Registro da DETENTORA especifico, poderao ser cancelados de pleno direito
nas seguintes situafoes:

I - quando a DETENTORA nao cumprir as obriga?oes constantes desta Ata de Registro de Pre?os;

II - quando a DETENTORA nao assinaro contrato no prazo estabelecido;

III - quando a DETENTORA der causa a rescisao administrativa do contrato decorrente deste Registro de

Pre?os, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal n9 8.666/93;

IV - nao aceitar reduzir o seu pre?o registrado, na hipotese de este se tornar superior aos praticados no

mercado;

V por razoes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA.

§2 - Pela DETENTORA:



I - mediante solicita?ao por escrito, antes do pedido de fornecimento/empenhamento, comprovando
estar impossibilitado de cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Prefos;

II - mediante solicita?ao por escrito, na ocorrencia de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito
ou for$a maior, devidamente justificada.

Ill - Ocorrendo cancelamento do pre?o registrado, a DETENTORA sera informada por correspondence
com Aviso de Recebimento, a qual sera juntada ao processo administrative da presente Ata.

IV - A solicitagao da DETENTORA para cancelamento dos preÿos registrados podera nao ser aceita pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, facultando-se a este a aplicafao das sanÿoes previstas
nesta Ata.

V - Havendo o cancelamento do preÿo registrado, cessarao todas as atividades da DETENTORA, relativas
ao fornecimento dos itens.

VI - Ocorrendo rescisao contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal n9 8.666/93, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA adotara as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.

DAS SANCOES ADMINISTRATES

§1 - Recusa injustificada do adjudicatcirio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra?ao da Prefeitura Municipal de Nova
Campina, caracteriza o descumprimento total da obrigafao assumida, sujeitando-o as seguintes

penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obriga?ao nao cumprida; ou

II - Pagamento correspondente a diferenga de pre?o decorrente de nova licitagao para o mesmo fim.

§2 - 0 atraso injustificado na execufao do contrato sem prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do
artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 79 da Lei 10.520/02, sujeitara a contratada a multa de mora sobre o
valor da obriga?ao nao cumprida, a partir do primeiro dia util seguinte ao termino do prazo estipulado,
na seguinte proporfao:

I - Multa de 10% (dez por cento) ate o 309 (trigÿsimo) dia de atraso; e

II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 319 (trigesimo primeiro) dia de atraso ate o 459

(quadragesimo quinto) dia de atraso.

Paragrafo unico - A partir do 469 (quadragesimo sexto) dia estara caracterizada a inexecu?ao total ou

parcial da obrigagao assumida, salvo disposigao em contrario, em casos particulares, previstos no edital
ou contrato, sujeitando-se a aplicagao da multa prevista no artigo quarto desta resolufao.
§3 - Pela inexecu?ao total ou parcial do contrato ou documento equivalente, poderao ser aplicadas a

contratada as seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obriga?ao nao cumprida; ou

II - Multa correspondente a diferenÿa de pre?o decorrente de nova licita?ao para o mesmo fim.

§4 - O produto nao aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela administra?ao da

Prefeitura Municipal de Nova Campina, que nao excedera a 01 (urn) dia, contados do recebimento da

intimaÿao.

§5 - O pedido de prorrogafao de prazo final da entrega de material somente sera apreciado se efetuado

dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente, com as devidas justificativas.

§6 - As multas referidas neste item nao impedem a aplicafao de outras san?oes previstas nas leis

8.666/93 e 10.520/02.

§7 - Verificado que a obrigaÿao nao foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecugao

parcial, o Municipio retera, preventivamente, o valor da multa dos eventuais creditos que a contratada

tenha direito, ate a decisao definitiva, assegurada a ampla defesa.



§8 - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, sera
retida a diferenga, nos termos disciplinados no paragrafo anterior.

§9 - Se esta Prefeitura decidir pela nao aplicaÿao da multa, o valor retido sera devolvido a contratada

devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

§10 - As penalidades serao aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercicio
de previa e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§1 - As despesas provenientes da presente Licitagao serao cobertas com recursos disponiveis nas

dotafoes do orgamento vigente de 2018 e das dotafoes especificas do proximo exercicio. A dura?ao,
bem como os quantitativos deste contrato esta adstrita aos creditos orgamentarios.

Orgao: 02.17.00- Sec. Mun. de Ed. Cultura e Esporte

02.17.03 - Supervisao de Educafao

Funcional: 12.306.2006.2076- Fom. De Merenda Escolar - Fundamental

Despesa: 974/3.3.90.30.07-05-2820000- Generos de Alimentafao

Funcional: 12.306.2006.2075- Forn. De Merenda Escolar -Pre- Escola

Despesa: 1 102/3.3.90.30.07-05-2810000- Generos de Alimenta9ao

Funcional: 12.366.2006.2075- Fom. De Merenda Escolar - Creche

Despesa: 1 101/3.3.90.30.07-05-2800000- Generos de Alimentafao

CLAUSULA DECIMA QUARTA

DAS DISPOSICOES FINAIS

§1- As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposifoes:

I - todas as altera?oes que se fizerem necessarias serao registradas por intermedio de lavratura de

termo juntado aos autos processuais.

II - e vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer opera?ao

financeira.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.

DO FORO

§1 - Para dirimir quaisquer questoes decorrentes da licitafao, nao resolvidas na esfera administrativa,
sera competente o foro da Comarca de Itapeva-Sao Paulo.

§2 - E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.

de 2019Nova Campina,_ de



JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prefeita Municipal de Nova Campina Prefeitura Municipal de Nova Campina

Gestor Fiscal

Adjudicatdria



TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA

LICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREGAO N2 011/2019

OBJETO: GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO E LEITE

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, dentes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrufao e julgamento, damo-
nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitafao processual, ate
julgamento final e sua publicagao 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 decisoes que vierem a ser
tornados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislative, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, de conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletronica
aos interessados.

LOCAL e DATA:

CONTRATANTE

Nome e cargo:_

E-mail institucional:_

E-mail pessoal:_

Assinatura:_

CONTRATADA

Nome e cargo:_

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Assinatura:_

(*) Facultativo. Indicar quandoja constituido



ANEXO VIII-Relatao de Enderefos para Entregas

ZONA URBANA

EnderegoTipo de Horario de
Local de entrega

recebimentoentrega

Das 8:00 as 15:00EMEF. ARY ANTUNES DE MOURA SEMANAL AVENIDA SALATIEL DAVID MUZEL, 515- CENTRO.

EMEF. HUMBERTO DE MORAIS Das 8:00 as 15:00SEMANAL AVENIDA SALATIEL DAVID MUZEL, 100 BAIRRO

VASCONCELOS TIJUCA.

EMEF. JOAO ANTONIO DA SILVA AVENIDA JOAO CARDOSO DE ALMEIDA, 55 CDHU.Das 8:00 as 15:00SEMANAL

Das 8:00 as 15:00EMEI. PAULINA DE MORAIS SEMANAL RUA AVENIDA LUIZ PASTORE, AO LADO DA

PREFEITURA)

RUA ARMANDO OLIVEIRA S/ NUMEROEMEF. HEIDI BRAATZ ANTUNES DE Das 8:00 as 15:00SEMANAL

MOURA

EMEI. NOEMI (CRECHE) Das 8:00 as 15:00SEMANAL RUA OIRAZIL CARDOSO DE ALMEIDA, 10

AVENIDA JOAO CARDOSO DE ALMEIDA, S/NCASA DE ACOLHIMENTO PROF§ SEMANAL
Das 8:00 as 15:00

PAULINA DE MORAIS

ZONA RURAL

EnderefoTipo de Horario de
Local de entrega

recebimentoentrega (local distancia)

EMEF. PEDRO RODRIGUES PEREIRA Das 8:00 as 15:00SEMANAL RUA PRINCIPAL (ESCOLA NOVA) BAIRRO

BRAGANCEIRO

EMEF. FRANCISCO JOSE GOMES DE RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO KM 24, BAIRRO DODas 8:00 as 15:00SEMANAL

CAMARGO BARREIRO.

Das 8:00 as 15:00EMEF. SILVINO DE LIMA SEMANAL RUA PRINCIPAL, 100 BAIRRO ITAOCA.

RUA PRINCIPAL S/N, BAIRRO ITAOCADas 8:00 as 15:00EMEI. JULIA FRANCO DE LIMA SEMANAL



-> Recibo de Retirada de Edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA

[MgOGB® ®[1[MIlfllMM ®[1[JPOWL

MODALIDADE: Pregao Presencial - Sistema Registro de Pregos

OBJETO: GENEROS ALIMENTICIOS-FEIJAO E LEITE

EDITAL PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÿOS N° 011/2019
_PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 350/2019_

EMPRESA:

CNPJ n°:

Enderego:

e-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Obtivemos, atraves do acesso a pagina www.novacampina.sp.gov.br, nesta data, copia do instrumento
convocatorio da licitagao acima identificada.

de de 2019

Nome:

Senhor Licitante,

Visando a comunicagao entre este Departamento e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preenchero recibo de
retirada do Edital e remete-lo a Segao de Licitagoes, preferencialmente pelo e-mail:

comprasta)novacamDina.SD.aov.br

A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Campina da comunicagao de eventuais

esclarecimentos e retificagoes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informagoes

adicionais, nao cabendo posteriormente qualquer reclamagao.

Recomendamos, ainda, consultas atualizadas a referida pagina para eventuais comunicagdes e/ ou esclarecimentos

disponibilizados acerca do processo licitatorio.




