
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2015 

O município de Urânia (SP), com sede na Avenida Brasil, nº 390, na cidade de Urânia - SP, 

possuidora do CNPJ nº 46.611.117/0001-02, por intermédio de seu Prefeito Municipal 

Francisco Airton Saracuza, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço 

por item, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo 

deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da 

realização do Certame Licitatório. 

 

A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 13h15min do dia 16 de 

Março de 2015, na sede da Prefeitura Municipal de Urânia, sito a Avenida Brasil, n°. 390, 

centro, Urânia SP. 

 

As propostas deverão obedecer as especificações deste edital e anexos, que dele fazem 

parte integrante.  

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede da Prefeitura Municipal de 

Urânia Sito a Avenida Brasil, n. 390 – Centro – Urânia SP, iniciando-se no dia 16/03/2015, às 

13h15min e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 

nos autos do processo em epígrafe. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 

concomitante ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar 

do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos os 

termos e condições deste edital. 

 

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente 

licitação serão arcados pela seguinte dotação do orçamento vigente da Prefeitura 

Municipal de Urânia: 

02 – PREFEITURA 

02.06.00 – EDUCAÇÃO 



 

3.3.90.30.07 – GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 

12.306.0105.2022.0000 – MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDDA ESCOLAR 

FICHA 156, 157, 158 

 

02 – PREFEITURA 

02.03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 

08.244.0083.2013.0000 – MANUT. DO PROG. PROTEÇÃO SOC. BÁSICA 

FICHA 059 

 

02 – PREFEITURA 

02.02.00 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 

04.122.0043.2007.0000 – MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

FICHA 027 

 

Para o próximo exercício, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. (se for o 

caso da contratação adentrar ao exercício seguinte, desde que não seja o último ano de 

mandato) 

 

I - DO OBJETO  

 - A presente licitação tem por objeto a compra de produtos de panificação conforme anexo 

I do edital.  

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação que preencherem as condições estabelecidas neste Edital.  

 

III - DO CREDENCIAMENTO  

3.1.  Havendo interesse do licitante, por si ou seu procurador, em participar da sessão 

pública do processamento do Pregão, será exigido o credenciamento da pessoa presente. 

3.2.  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) em se tratando do representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

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



 

investidura; 

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

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

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

comprove os poderes do mandante para a outorga.  

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

de identificação que contenha foto. 

3.3.  Será admitido apenas 1 (um) representante credenciado para cada licitante. 

3.4.  Salvo autorização expressa do Pregoeiro, a ausência do credenciado, em qualquer 

momento da sessão, importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e de 

manifestar intenção de recorrer, assim como na aceitação tácita das decisões tomadas a 

respeito da licitação. 

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

4.1. A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, da 

proposta e dos documentos de habilitação, poderá se dar pelos meios seguintes: 

a) entrega pessoal pelo representante credenciado ao Pregoeiro (ou à Equipe de Apoio, se 

assim for do interesse da entidade promotora), se presente à sessão de processamento do 

Pregão; 

b) por remessa postal, por carta registrada, aviso de recebimento, ou outro meio em que 

reste comprovado, de forma inequívoca, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE URANIA a 

tenha efetivamente recebido em tempo hábil para a devida apreciação. 

4.2.  A entrega pessoal dar-se-á da seguinte forma: 

a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

modelo estabelecido no Anexo II deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante ao 

credenciamento dos interessados, e deverá ser apresentada fora de envelopes ou 

quaisquer outros invólucros fechados que demandem a necessidade de sua abertura; 

b) a proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá se dar 

imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser 

apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo 

em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 



 

ENVELOPE “I” –PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitações 

MUNICIPIO DE URÂNIA – SP 

PREGÃO N°. 005/2015 

PROCESSO Nº. 011/2015 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitações 

MUNICIPIO DE URÂNIA – SP 

PREGÃO N°. 005/2015 

PROCESSO Nº. 011/2015 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 

4.3.  A remessa via postal deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

4.3.1  A proposta de preço e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, na 

forma estabelecida na alínea "b" do item anterior, e adicionalmente ao seguinte: 

a) referidos envelopes deverão ser devidamente acondicionados e  igualmente fechados e 

indevassável; 

4.3.2 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, elaborada nos 

termos da alínea "a" do item anterior, será apresentada fora dos Envelopes. 

4.4.  A remessa via postal implicará na renúncia do licitante em credenciar preposto para 

representá-lo na sessão de procedimentos do Pregão, assim como importará preclusão do 

direito de ofertar lances verbais e de manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na 

aceitação tácita das decisões tomadas na sessão respectiva. 

4.5.  A PREFEITURA MUNICIPAL DE URÂNIA não se responsabiliza por eventuais atrasos ou 

extravios das correspondências relativas às remessas via postal, a que não tenha 

contribuído, ou dado causa. 

4.6.  A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 

numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 

e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a 

procuração.  

4.7.  Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 



 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro (ou por membro da Equipe de Apoio, se for o 

caso).  

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I -  "PROPOSTA  DE PREÇOS" 

5.1.  A firma licitante deverá entregar a proposta no envelope “I” sem emendas ou rasura 

apresentadas em papel timbrado da própria empresa, datilografada ou impressa, 

contendo, obrigatoriamente os itens abaixo relacionados:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

b) número do processo e do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e 

modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações deste Edital;  

d) Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente 

nacional, utilizando no máximo duas (02) casas decimais após a vírgula desprezando-se a 

fração remanescente. Em caso de dúvida, prevalece o valor por extenso (Lei Federal nº. 

9.069/95), discriminados por item, em algarismo (unitário e total).  Apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 

preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 

ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) Prazo de entrega: entrega diária conforme a requisição emitida pela Secretaria da Pasta; 

f) Prazo de Validade dos produtos e ou materiais: Não poderá ser inferior a 70% (setenta) 

por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento 

definitivo; 

g) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do prazo de 

validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro(a) considerará que o mesmo será de 60 

(sessenta) dias. 

5.2. Os produtos cotados deverão ser de excelente qualidade 

5.2.1. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, durante a vigência da proposta. 

5.2.2. Os produtos não poderão ser congelados.  

5.3. Será DESCLASSIFICADA a empresa que: 

a) Apresentar cotação inferior à quantidade prevista neste Edital ou Propostas alternativas. 

5.4. Apresentar cotação de produtos que não sejam de excelente qualidade. 

5.5. Não atenderem às exigências do presente edital e seus Anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou estar com a 



 

descrição dos produtos em desacordo com a forma solicitada, conforme ANEXO II do 

Edital. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

6.1.  O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

6.1.1  Habilitação Jurídica 

a) registro comercial, no caso de empresa individual;  

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

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

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

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

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.2  Regularidade Fiscal 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

c) comprovante de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço. 

6.1.3  Outras Comprovações 

a) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho; 

b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração. 

2.  Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URÂNIA aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) 

dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

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

do Pregão, iniciando-se com a declaração, pelo Pregoeiro, das licitantes que 



 

eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o credenciamento dos 

representantes presentes à sessão e interessados na participação do certame. 

7.1.1 Aberta a sessão, não serão aceitos e recepcionados documentos encaminhados via 

postal. 

7.1.2 A sessão pública será única. 

7.1.3 Se, porém, a sessão pública estender-se até o horário de encerramento do expediente 

da promotora do certame, será a mesma declarada suspensa pelo pregoeiro, 

determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do 

início do expediente respectivo. 

7.2. Concomitante aos respectivos credenciamentos, os representantes das licitantes 

entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

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

7.2.2 Encerrado o credenciamento dos representantes presentes, este será declarado pelo 

Pregoeiro e, por consequência, não mais será permitida a admissão de novos participantes 

no certame. 

7.3. Abertos os envelopes proposta, o Pregoeiro procederá à análise de seu conteúdo, 

verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

7.3.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 

no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções 

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.3.2 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

7.4.  As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, 

com observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela;  

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três); 

no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

7.5.  O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 



 

formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço 

e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

7.5.1 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 

completa da ordem de lances.  

7.6. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 

0,02 (dois centavos), aplicável inclusive em relação ao primeiro. 

7.6.1 A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço 

unitário.  

7.6.2 Obedecida a ordem sequencial, a desistência da oferta de lance por um dos 

concorrentes importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes. 

7.6.3 A etapa de lances verbais somente se encerrará quando houver expressa desistência 

de sua formulação por todos os interessados selecionados. 

7.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

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

para as selecionadas o último preço ofertado. 

7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço.  

7.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.  

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

apresentação das propostas. 

7.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

7.11. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.12. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 

de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  



 

8.1.  Declarada a proposta vencedora, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, que será registrada na ata respectiva, abrindo-

se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de razões de recurso, ficando as 

demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

8.2.  A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: 

a) a decadência do direito de recurso; 

b) a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora; e 

c) o encaminhamento do processo a(o) Sr. Francisco Airton Saracuza – Prefeito Municipal 

para a homologação. 

8.3.  A não apresentação de razões ou de contra-razões de recurso não impedirá o seu 

regular processamento e julgamento. 

8.4.  Interposto o recurso, o Pregoeiro (conforme o caso) prestará as informações que 

entender convenientes e o encaminhará a(o) Sr.(a)Francisco Airton Saracuza – Prefeito 

Municipal para julgamento. 

8.5.  O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, será 

adjudicado (conforme o caso) o objeto da licitação e homologado o procedimento pelo(a) 

Sr Francisco Airton Saracuza – Prefeito Municipal.  

 

IX - DA CONTRATAÇÃO 

9.1.  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

termo de contrato (ou retirada do instrumento equivalente), cuja respectiva minuta constitui 

o Anexo IX deste Edital. 

9.1.1  A contratação será celebrada com duração de 01 (um) ano, contados da assinatura 

do termo de contrato (ou retirada do instrumento equivalente). 

9.2.  A Adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, 

comparecer a esta Prefeitura Municipal de Urânia, Avenida Brasil, n. 390 – Centro Urânia 

SP, setor de licitação e contratos para assinar o termo de contrato (ou para retirar o 

instrumento equivalente). 

9.2.1  O simples silêncio da Adjudicatária à regular e inequívoca convocação importará em 

recusa à assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente). 

9.3.  Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se 



 

recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as 

demais licitantes classificadas, para nova sessão pública de processamento do Pregão, 

visando a celebração da contratação. 

9.3.1  A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso de 

recebimento, fac-símile, e-mail, ou outra forma em que reste comprovado, de forma 

inequívoca, que os interessados a tenham recebido. 

9.3.2  Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 15 (quinze) dias úteis, 

contados da divulgação da convocação. 

9.3.3  Nessa nova sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as 

disposições dos subitens 7.10 e 7.11, do item VII e todo o conteúdo do item VIII, deste Edital. 

 

X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

10.1.  O objeto desta licitação, em cada uma de suas parcelas, deverá ser entregue 

diariamente, contados da assinatura do contrato, em relação à primeira delas (ou da 

retirada do instrumento equivalente, se for o caso), e as demais contados do recebimento 

da confirmação de entrega, conforme as condições estabelecidas neste Edital. 

10.2.  A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita conforme requisição, correndo por 

conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários, além de outras decorrentes do fornecimento. 

 

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1.  Por ocasião de cada uma das entregas do objeto desta licitação, a Contratada deverá 

colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor 

responsável pelo recebimento. 

11.2.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:  

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

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

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

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

c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à 

Contratada para a devida substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

11.2.1  Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a Contratada deverá fazê-

la, em conformidade com a indicação da Contratada no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, sem prejuízo 

das penalidades impostas. 



 

 

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

12.1. Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria (ou outro setor da entidade promotora 

do certame) em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo de cada uma das 

parcelas do objeto contratado, à vista dos respectivos recibos de entrega. 

(ou, conforme o caso) 

12.1.1. Os pagamentos serão efetuados mediante ordem de crédito na conta bancária da 

Contratada, (ou outra forma, conforme a conveniência da entidade promotora do certame) 

em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo de cada uma das parcelas do 

objeto contratado, à vista dos respectivos recibos de entrega. 

 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1.  Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do 

Município de Urânia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que: 

a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame; 

b) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

d) não mantiver a proposta, lance ou oferta; 

e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato. 

13.2.  Para aplicação da sanção de que trata o subitem anterior, será assegurado o direito 

de prévia e ampla defesa. 

13.3.  No caso da recusa à assinatura do contrato a ser lavrado (ou do instrumento 

equivalente), ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando 

a Adjudicatária sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o seu valor global. 

13.3.1  O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da 

obrigação assumida e sujeitará a Contratada à multa diária de 10% (dez por cento), 

calculada sobre o material não entregue no prazo avençado. 

 

XIV -  DO CONTEUDO E VALOR DO EDITAL 

14.1 -  Fazem parte integrante deste Edital: 

Minuta de Contrato; 

ANEXO I – Relação de produtos licitados e modelo de proposta de preço  



 

Anexo II  -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

Anexo III – Declaração de que conhece e aceita o teor do edital. 

Anexo IV – Declaração de não haver fatos impeditivos  

Anexo V – Declaração de entrega dos produtos 

Anexo VI – Recibo de Retirada de Edital 

Anexo VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Anexo VIII – Minuta de Edital.  

15.1.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público. 

15.2.  Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

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

própria ata. 

15.3.  Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

15.4.  Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Prefeitura Municipal – Avenida Brasil, n. 390 – Centro Urânia SP, após a 

celebração do contrato. 

15.5.  Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.  

 

Prefeitura Municipal de Urânia, 03 de Março de 2015. 

 

 

__________________________ 

Prefeito Municipal 

Francisco Airton Saracuza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – Relação de produtos licitados e modelo de proposta de preço  

 

Proposta de preços 

À  

Prefeitura Municipal de Urânia 

 

Referente: PREGÃO N°. 005/2015 

     PROCESSO N°. 011/2015 

 

Proponente: 

 

Firma:____________________________________________________________________________ 

CNPJ:_____________________      Inscrição Estadual:__________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________ Estado: ______________ Fone:_____________________ 

Responsável: _____________________________________________________________________ 

RG _____________________CPF ______________________________ 



 

 

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria (ou outro setor da entidade promotora do 

certame) em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo de cada uma das 

parcelas do objeto contratado, à vista dos respectivos recibos de entrega. 

(ou, conforme o caso) 

Os pagamentos serão efetuados mediante ordem de crédito na conta bancária da 

Iitem Quant Unid Descrição Marca Vlr Unit. 
Vlr 

Total. 

01 268 Kg 

Biscoito de polvilho (polvilho, leite em pó, farinha 

integral de soja, açúcar, sal ovo) de acordo com a 

NTA 48 devera ser fabricados a partir das matérias 

primas sãos e limpos, isenta de matéria terrosa, 

parasitos e em perfeito estado de conservação. 

Serão rejeitados os biscoitos ou bolachas 

queimados e de caráter organolépticos anormais, 

sendo preparados e consumidos imediatamente, 

não devendo ser o industrializados. Pacote plástico 

transparente de polietileno e resistente. 

   

02 3.533 Kg 

Pão Francês com peso médio de 50g, de acordo 

com a NTA 47, o pão devera ser fabricado com 

matérias primas de primeira qualidade, isenta de 

matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação, não podendo ser congelados, 

Produto obtido pelo amassamento e cozimento de 

massa preparada obrigatoriamente com farinha de 

trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se 

caracteriza por apresentar casca crocante de cor 

uniforme castanho dourada e miolo de cor branco 

creme de textura e granulação fina não uniforme. 

Embalado em saco de polietileno de baixa 

densidade, atóxico e de primeiro uso peso de 70g a 

unidade sendo tolerada uma variação de até 5% 

para mais ou para menos no peso líquido. 

   

03 205 Kg 

Pão de leite (hot dog) – farinha de trigo (enriquecida 

com ferro e ácido fólico) fermento biológico, sal, 

água. Podem conter outras substância alimentícios 

que os caracterizem, desde que permitidas pela 

legislação e declaradas no rótulo, tais como: 

açúcares, óleo e gordura (preferencialmente livres 

de gorduras trans), fibras, adição de vitaminas e 

minerais, e os aditivos permitidos pela legislação 

(emulsificantes, conservantes, etc) exceto corantes 

artificiais.  

Saco plástico polietileno atóxico peso por unidade 

de 30g sendo tolerada uma variação de até 5% 

para mais ou para menos.  

   

TOTA GERAL R$ 



 

Contratada, (ou outra forma, conforme a conveniência da entidade promotora do certame) 

em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo de cada uma das parcelas do 

objeto contratado, à vista dos respectivos recibos de entrega. 

Validade da proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura do 

envelope proposta. 

Prazo de entrega: diariamente após o recebimento da requisição. 

 

Prefeitura Municipal de Urânia, ____ de _________ de 2015. 

 

 

_______________________________ 

(Assinatura e Carimbo) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 (Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 

 

 

 

  A empresa _______________por intermédio do seu representante ou 

procurador declara ao Município de Urânia – SP que atende a todas as condições de 

habilitação no Processo Licitatório n°. 011/2015, Edital de Pregão n°. 005/2015. 

 

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 

falsidade. 

 

 

__________________________ 

Local e data. 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. 

........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara, sob as penas 

da lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, 

bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 

 

................ - ....., ...... de ................. de 2015. 

 

 

 

 

__________________________________ 

nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

  (NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no. 

........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declaramos para os 

devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não haver fatos impeditivos quanto a nossa 

participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual 

e Municipal. 

 

.............., ....... de ........ de 2015. 

 

 

 

 

__________________________ 

Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

  A ________________________ (nome da empresa), vem através deste Termo de 

Responsabilidade garantir a entrega dos PRODUTOS LICITADOS no prazo e quantidade 

estabelecidas no presente Edital. 

 

  Por ser verdade, firmamos a presente. 

  Atenciosamente, 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

PROCESSO N°. 011/2015 

PREGAO PRESENCIAL N°. 005/2015 

 

Razão Social: __________________________ 

CNPJ/CPF N° __________________________ 

Endereço: _________________________ 

E-mail: __________________________ 

Cidade: __________________________  Estado: ________ 

Telefone: __________________________  Fax: __________________________ 

Pessoa para Contato: __________________________ 

 

Recebemos Cópia do Instrumento Convocatório da Licitação acima identificada. 

 

Local: ______________ - ____, ____ de_______de 20__. 

 

__________________________ 

Assinatura e Carimbo CNPJ/CPF 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e essa empresa/Pessoa Física, solicito 

de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de 

Licitações por meio do fax (17) 36349020. 

A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais. 

...... – SP, .. de ........... de 2015. 

 

.............................................. 

Pregoeiro(a) 

 

 

 



 

 

ANEXO VII 

 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n°  _____________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/__ e de CPF n° 

_________________ DECLARA, para fins do disposto no item 5 do Edital do Pregão 

Presencial n°. 005/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que 

esta empresa, na presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 

123/12006. 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do 

artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

(localidade)_______, de ____________de 2015. 

 

 

__________________________ 

(Representante Legal) 

 

 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição 

jurídica da empresa licitante. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE Urânia QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE URÂNIA/SP E A EMPRESA ___ 

________________________. 

 

Os signatários deste instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE URÂNIA-SP, 

inscrita no CNPJ nº. 46.611.117/0001-02, localizada à Avenida Brasil nº. 390, centro, nesta 

cidade, neste ato representada pelo FRANCISCO AIRTON SARACUZA, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado também nesta cidade, designada simplesmente de PREFEITURA e 

de outro lado a empresa ........................................, com sede ..........................., ........... – ............, CEP: 

................ – cidade de ................... (......), inscrita no CNPJ: ............................., e Inscrição Estadual n°. 

....................................., aqui também designada de CONTRATADA, que tem justo e combinado 

que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados a 

merenda Escolar desta municipalidade, durante o exercício de 2015, conforme descrição 

do Anexo I, do presente Edital. Os produtos serão utilizados pela Unidade Escolar do 

Município, durante o exercício de 2015. O fornecimento deverá ser de forma parcelada, 

conforme a necessidade e solicitação do responsável pelo setor, que informará as 

quantidades necessárias.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Fica fixado o valor total do presente Contrato em R$  

........... (...), discriminado da seguinte forma: 

Item Quant. Unid Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

       

       

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) 

dias, contados da data da entrega dos produtos solicitados, mediante emissão de nota 

fiscal, empenhada na contabilidade da prefeitura de Urânia. 

3.1.  Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA 



 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer 

ônus para o Município. 

 

3.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

3.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de 

regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, 

que se dará por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão 

Negativa de Débitos (CND/INSS). 

3.4. A(s) empresa(s) que possuir(em) Certidão(ões) Positiva(s) com Efeito Negativa(s)  e 

que tiverem seus débitos parcelados, deverá(ao) apresentar junto com a Certidão(ões) as 

Guias de Recolhimentos, devidamente quitada. (com a autenticação mecânica do 

pagamento). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos 

descritos na Cláusula Primeira será diariamente, após o recebimento da requisição emitida 

pela Secretaria solicitante, sendo a entrega efetuada na sede da Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da data de sua 

assinatura até xx de __________________ de 2015, ou até o fornecimento, pela contratada, 

da totalidade do objeto do contrato, momento em que este termo de contrato se expirará 

automaticamente, independentemente da adoção de qualquer outro procedimento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Sem prejuízo das demais 

disposições deste contrato e dos termos do Pregão n°. 0xx/2015, constituem obrigações da 

CONTRATADA: 

6.1 Fornecer o(s) Produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta, 

não podendo este ser superior ao limite estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato. 

6.2 Fazer a entrega dos Produtos no endereço da Solicitação da Gerente da Pasta sem que 

implique acréscimo no preço constante da proposta. 

6.3 Substituir o(s) produtos que apresente(m) irregularidade(s), quando da conferência 

pela Secretaria, de que trata o subitem 12.3 do Edital, no prazo máximo de 0x (______) dias. 

6.3.1. Estando em mora a CONTRATADA, o prazo para substituição do o(s) Produtos, de 



 

que trata o item 6.3, não interromperá a multa por atraso prevista no parágrafo segundo da 

Cláusula Décima Segunda. 

6.4. Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições: 

a) Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados (embalagem,  

quantidade, validade...); 

b) Os produtos deverão ter prazo de validade impresso nas embalagens; 

c) Os produtos deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de conservação e com 

prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na 

embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo; 

d) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega; 

e) Não serão aceitos produtos que não atendam as especificações, caso ocorra, o que não 

estiver dentro da conformidade, será desprezada. 

6.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência 

do Município. 

6.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n°. 

03/2015, durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO: Sem prejuízo das demais 

disposições deste contrato e dos termos do Pregão n°. 0xx/2015, constituem obrigações do 

Município. 

7.1. Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Segunda. 

7.2. Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no 

presente contrato. 

7.3. Fiscalizar, através da Secretaria da Pasta, a execução do objeto contratual, não eximida 

a CONTRATADA da integral responsabilidade pela observância do objeto do presente 

contrato. 

7.4. Fornecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando solicitada, informações 

formais à CONTRATADA, tendo em vista orientá-la sobre quaisquer dúvidas surgidas 

durante a execução do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente contrato não poderá ser 

cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS: Além das disposições presentes 



 

neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte integrante, a Proposta apresentada 

pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DO CONTRATO: A Contratada fica obrigada a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem no fornecimento, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) de acordo com o que 

preceitua o art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual pode 

ser operada: 

11.1. Por ato unilateral e formal do Município, conforme os casos enumerados nos incisos I 

à XII e XVII à XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

11.2. Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, devendo a parte 

interessada em rescindir o presente contrato, manifestar seu interesse por escrito, com 30 

(trinta) dias de antecedência. 

11.3. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 

penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que 

ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também as 

conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: O descumprimento das condições 

estabelecidas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas na Lei 

n. 10.520/2002 e legislação complementar. 

12.1. A CONTRATADA, em conformidade com o Art. 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV, do Art. 4º da referida Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas neste Contrato e nas demais cominações legais, assegurado  o direito 

à prévia e ampla defesa, se: 

Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 

a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato; 

c) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 



 

d) Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal. 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo descumprimento de 

normas de legislação pertinentes à execução do objeto contratual, o MUNICIPIO poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 

8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá à 10 % (dez por 

cento) do valor contratado. 

12.3. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de 

possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem 

a rescisão do contrato. 

12.4. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada a esta 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado. 

12.5. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua 

notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a 

penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada. 

12.6. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do 

pagamento à CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados 

administrativa ou judicialmente após a notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados 

ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da 

dotação orçamentária: 

Ficha: 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO CONTRATUAL: As partes elegem o Foro desta 

Comarca de Urânia, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, 

em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Prefeitura Municipal de Urânia, ____ de _________ de 2.01x. 

__________________________    __________________________ 

Prefeito Municipal       

Testemunhas: 

1- __________________________    2- __________________________ 
 


