
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 09/03/18 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 09/03/18 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 09/03/18 das 09:30 ás 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

1. PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, 

Centro, Conchal SP, através do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI 
MAGNUSSON, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do DECRETO N° 
4.045 de 02 de janeiro de 2018, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para 
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", o qual será processado e 
julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, Lei Complementar 
n° 123/06 e Lei Complementar n° 147/14. 

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento (ANEXO I), juntamente com as documentações exigidas no item 
6.2.1. e bem como os envelopes "Proposta" e "Documentação", no Setor de Protocolo, 
sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal SP, apresentando 
documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 
outro documento oficial equivalente com foto. 

1.3. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do 
Município de Conchal, www.conchal.sp.gov.br, outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (19) 3866-8600 ramal 10, no Departamento de Licitação e 
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 
às 16:00 horas. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL SP 
(ESTOCÁVEIS), para suprir/atender a necessidade do município. As especificações 
mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referência, 
ANEXO VII qual faz parte integrante deste edital. 

3. DA SESSÃO: 
3.1. A sessão da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a 

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

UNIDADE 400 gr 
EMBALAGEM Saco 	plástico 	atóxico, 	contidos 	em 	caixa 	de 	papelão 	reforçada 

(secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Biscoito salgado; farinha de trigo, gordura vegetal, 	água e outras 
substâncias permitidas; validade mínima 05 meses a contar da entrega. 
Deve ter formatos diversos dentro do pacote. O produto não deve conter 
substancias corantes de qualquer natureza em sua confecção. Sem 
gordura trans, deve ser crocante e com sabor caracteristico.1VECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 16 
ALIMENTO Biscoito doce RECHEADA 
QUANTIDADE 50 pacotes 
TIPO SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE 

UNIDADE 110 - 120gr 
EMBALAGEM 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal 	hidrogenada, 	água, 	gordura 	líquida, 	açúcar 	líquido 
invertido,corante caramelo, fermento químicos (bicarbonato de amônia, 
bicarbonato de sódio e pirosfosfato ácido de sódio), cacau, estabilizante 
lecitina de soja, aroma artificial. Isento de produtos de origem animal. 
Sem lactose e proteína do leite. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 17 
ALIMENTO Biscoito doce waffer 
QUANTIDADE 50 pacotes 
TIPO SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE 
UNIDADE 110 -120 g 
EMBALAGEM 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, 
gordura 	vegetal 	hidrogenada, 	gordura 	líquida, 	amido 	de 	milho, 
estabilizante lecitina de soja, sal, fermentos químicos (bicarbonato de 
sódio, bicarbonato de amônio), corante caramelo, aromatizantes. Sem 
colesterol, sem lactose. Isento de produtos de origem animal. NECESSITA 
AMOSTRA. 

ITEM 18 
ALIMENTO Biscoito doce sem recheio MAISENA E/ OU COCO 
QUANTIDADE 50 pacotes 
TIPO SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE 
UNIDADE 400 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico. 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante 
lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, piro fosfato 
ácido de sódio e bicarbonato de amor-lio), sal, metabissulfito de sódio, 
aroma artificial de baunilha , proteinase, 	aroma artificial de limão, 
vitaminas (b I, b2, b6 e pp). sem colesterol, sem lactose e sem proteína do 
leite. isento de produtos de origem animal. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 19 
ALIMENTO Biscoito Salgado (água e sal) 
QUANTIDADE 50 pacotes 
TIPO SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE 
UNIDADE 400 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura 
vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, fermentos 
químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido 
de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, proteinase, 
metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do 
leite. Isento de produtos de origem animal. NECESSÁRIO AMOSTRA.  

  

ITEM 20 
ALIMENTO Biscoito rosquinha sabores 

QUANTIDADE 50 pacotes 

TIPO SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE 
UNIDADE 400 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico. 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, 
gordura 	vegetal 	hidrogenada, 	açúcar 	invertido, 	corante 	caramelo, 
estabilizantes lecitina de soja, fermentos químicos (bicamonato de sódio, 
bicarbonato de amônio e piro fosfato ácido de sódio), sal, vitaminas (b1, 
b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 21 
ALIMENTO Biscoito de polvilho 
QUANTIDADE 1.200 kg 
TIPO Salgado 
UNIDADE 180 - 200 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Formato rosca ou palito; validade mínima de 45 dias a contar da data de 
entrega;Data de fabricação de no máximo 10 dias anterior a data de 
entrega. Sem gordura Tra.ns. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 22 
ALIMENTO Bolo 
QUANTIDADE 48.000 unidades 
TIPO Bebezinho, sem recheio, vários sabores 
UNIDADE 40 gr 
EMBALAGEM Embalagem unitária, contidos em caixa de papelão 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto preparado com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, ovos e demais; data de validade de 30 dias a partir da data de 
entrega; 	mínimo de quatro sabores; sem 	recheio. 	NECESSÁRIO 
AMOSTRA. 	 . 

ITEM 23 
ALIMENTO Bolo 
QUANTIDADE 42.000 unidades 
TIPO Bebezinho, com recheio, vários sabores 
UNIDADE 40 gr 
EMBALAGEM Embalagem unitária, contidos em caixa de papelão 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto preparado com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, ovos e demais; data de validade de 30 dias a partir da data de 
entrega; mínimo de quatro sabores; com recheio. 

ITEM 24 
ALIMENTO Caldos em pó 
QUANTIDADE 200 kg 
TIPO Carne, legumes ou galinha 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Constituído de produtos de 1 aqualidade (carne bovina, cebola, alho em 
pó, salsa, realçadores de sabor, sal e amido de milho), isento de corpos 
estranhos. Validade de 04 meses a partir da data de entrega.  

  

ITEM 25 
ALIMENTO Catchup 
QUANTIDADE 30 und 
TIPO Galão 
UNIDADE Und de 3,2- 3,5 kg 
EMBALAGEM Galão plástico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto obtido a partir de tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma 
natural. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

ITEM 26 
ALIMENTO Cereal matinal adoçado 
QUANTIDADE 900 kg 
TIPO Adoçado 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico 	atóxico 	contido 	em 	caixa 	de papelão 	(secundária) 

embalagem de 1 kg 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Milho, 	açúcar, 	sal, 	extrato 	de 	malte, 	acido 	ascórbico 	(vitamina 	c), 
niacinamida (niacina), ferro reduzido (ferro), 	oxido de zinco 	(zinco), 
cloridrato 	de 	piridoxina 	(vitamina 	b6), 	riboflavina 	(vitamina 	b2), 
mononitrato de tiamina (vitamina b 1 ), palmitato de retinol (vitamina a), 
acido fólico (vitamina do complexo b), e cobalamina (vitamina b12). 
NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 27 
ALIMENTO Cereal matinal sem açúcar 
QUANTIDADE 750 kg 
TIPO Adoçado 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico 	atóxico 	contido 	em 	caixa 	de papelão 	(secundária) 

embalagem de 1 kg 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Milho, sal, extrato de malte, acido ascórbico (vitamina c), niacinamida 
(niacina), ferro reduzido (ferro), 	oxido de zinco (zinco), 	cloridrato de 
piridoxina (vitamina b6), riboflavina (vitamina b2), mononitrato de tiamina 
(vitamina b1), palmitato de retinol (vitamina a), acido fólico (vitamina do 
complexo b), e cobalamina (vitamina b12). NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 28  
ALIMENTO Coco 
QUANTIDADE 100 kg 
TIPO Ralado 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado; obtido por processo 
tecnológico adequado; isento de impurezas, sujidades e ranço (gosto de 
sabão); validade mínima de 08 meses a contar da data de entrega. 

ITEM 29 
ALIMENTO Colorau 
QUANTIDADE 160 kg 
TIPO Em pó 
UNIDADE 500 g - 1 kg 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

EMBALAGEM Saco Plástico Atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO Produto obtido do pó fino de urucum, coloração avermelhada; livre de 

sujidades. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

ITEM 30 
ALIMENTO Creme de leite 
QUANTIDADE 200 unidades 
TIPO U.H.T. 
UNIDADE llitro 
EMBALAGEM Caixa Tetra Park 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Creme de leite em pó desnatado, espessantes e estabilizantes; deverá ser 
homogeneizado e não deve conter glúten. A embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no 
rótulo da embalagem; validade mínima de 4 meses a contar da data de 
entrega. 

ITEM 31 
ALIMENTO Doce de goiaba 
QUANTIDADE 100 unidades 
TIPO Cremoso 
UNIDADE 4,8 kg 
EMBALAGEM Balde plástico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Doce em pasta obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal 
com açúcar, com ou sem adição de água; contendo pectina, ajustador de 
PH e outros ingredientes permitidos a sua composição; com consistência 
cremosa, isento de sujidades, parasitas e larvas; com aspecto, cor, cheiro 
e sabor característico; validade mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega. 

ITEM 32 
ALIMENTO Doce de leite 
QUANTIDADE 100 unidades 
TIPO Cremoso 
UNIDADE 10 kg 
EMBALAGEM Balde plástico ou lata 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Doce em pasta, com consistência cremosa, isento de sujidades; com 
aspecto, cor, cheiro e sabor característico; validade mínima de 10 meses a 
contar da data de entrega. 

ITEM 33 
ALIMENTO Ervilha 
QUANTIDADE 250 latas 
TIPO Em conserva 
UNIDADE 3 kg (peso drenado 2 kg) 
EMBALAGEM Lata 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Reidratada em conserva; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e 
coloração uniformes; acondicionado em lata com 3 kg, não amassadas 
com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. 

ITEM 34 
ALIMENTO Extrato de tomate concentrado 
QUANTIDADE 300 unidades 
TIPO Massa/ pasta 
UNIDADE 4,1 kg 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

EMBALAGEM Lata/ Bag 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Tomate, sal e açúcar. Produto resultante da concentração da polpa por 
processo tecnológico; preparado com frutos maduros, selecionados e sem 
pele, sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação; 
validade mínima de 12 meses a contar da entrega; latas sem amassado, 
bags bem fechadas, sem furos, de material resistente. NECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 35 
ALIMENTO Farinha de mandioca torrada 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Branca torrada 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Do produto da torrefação das raízes de mandioca desidratas, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 06 meses a contar da 
entrega. 

ITEM 36 
ALIMENTO Farinha de milho 
QUANTIDADE 1.300 kg 
TIPO Amarela 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Do grão de milho torrado e peneirado; isenta de sujidades, parasitas e 
larvas; validade mínima de 06 meses a contar da entrega. 

ITEM 37 
ALIMENTO Farinha de trigo 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Especial 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Obtida a partir de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima 
de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,385%; obtida do trigo moído, 
limpo, desgerminado; de cor branca; enriquecida com ferro e ácido fálico; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo, 
materiais terrosos e umidade; validade mínima de 60 dias a contar da 
data 	de 	entrega. 	Deve 	ter 	rendimento 	excelente. 	NECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 38 
ALIMENTO Feijão 
QUANTIDADE 16.000 kg 
TIPO Carioca 
UNIDADE 2 kg 
EMBALAGEM Embalagem plástica atóxica 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Tipo 1; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de 
umidade máxima de 15%; isento de material terroso; sujidades e mistura 
de outras variedades e espécies; validade mínima de 05 meses a contar 
da data da entrega. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 39 
ALIMENTO Feijão 
QUANTIDADE 8.000 kg 
TIPO Preto 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

UNIDADE 2 kg 
EMBALAGEM Embalagem plástica atóxica 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Classe preto tipo 1; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; no 
máximo de 2% de impurezas; com teor de umidade máxima de 15%; 
isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega. 
NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 40 
ALIMENTO Fermento 
QUANTIDADE 50 und 
TIPO Químico, em pó 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM 250g 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Fermento químico com validade mínima de 4 meses a contar da data de 
entrega; acondicionado em lata hermeticamente fechada.. 

ITEM 41 
ALIMENTO Fubá 
QUANTIDADE 2.500 kg 
TIPO Mimoso especial 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; enriquecido com ferro e ácido fálico; com ausência de umidade, 
fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas, larvas; validade 
mínima de 04 meses a contar da data de entrega. 

ITEM 42 
ALIMENTO Gelatina 
QUANTIDADE 120 kg 
TIPO Em_pó, sabores 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco de polietileno leitoso atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Enriquecida com vitaminas e minerais; composto de açúcar, sal, agente 
tamponante,acidulante; 	aroma 	artificial; 	corantes 	artificiais 	e 	outras 
substâncias permitidas, ingredientes sãos e limpos, validade mínima de 
10 meses a contar da data de entrega, em embalagem apropriada 
hermeticamente fechada por termossoldagem e rotulado de acordo com a 
legislação vigente. 

ITEM 43 
ALIMENTO Grão de Bico 
QUANTIDADE 800 kg 
TIPO - 
UNIDADE 500 g - 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies; validade mínima de 
05 meses a contar da data da entrega. 

ITEM 44 
ALIMENTO Leite 
QUANTIDADE 700 kg 
TIPO Em pó, integral sem açúcar 
UNIDADE 1 kg 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

EMBALAGEM Saco plástico metalizado atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Instantâneo integral não modificado; com teor de matéria gorda mínimo 
de 26%; integral; embalagem hermeticamente fechada e rotulada de 
acordo com a legislação vigente. 

ITEM 45 
ALIMENTO Leite 
QUANTIDADE 44.000 litros 
TIPO Leite longa vida integral 
UNIDADE 1 litro 
EMBALAGEM Caixa tetra pak 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Derivado de animais sadios, isento de contaminações, sujidades e corpos 
estranhos; embalagem sem amassados ou danificações; rótulo conforme 
legislação vigente e registro no Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. 

ITEM 46 
ALIMENTO Leite sem lactose 
QUANTIDADE 150 litros 
TIPO Leite longa vida integral, SEM LACTOSE 
UNIDADE 1 litro 
EMBALAGEM Caixa tetra pak 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, 
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Derivado de 
animais sadios, isento de contaminações, sujidades e corpos estranhos; 
embalagem sem amassados ou danificações; rótulo conforme legislação 
vi• ente e re fistro no Ministério da A • ricultura SIF/ DIPOA. 

ITEM 47 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Padre Nosso 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 

ITEM 48 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Ave Maria 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho - 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo a.massamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 
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ITEM 49 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Alfabeto 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 

ITEM 50 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 500 kg 
TIPO Parafuso 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 

ITEM 51 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Estrelinha 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 

ITEM 52 
ALIMENTO Maionese 
QUANTIDADE 300 baldes 
TIPO - 
UNIDADE 3 kg 
EMBALAGEM Pote plástico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto que se apresenta em forma de emulsão homogênea; com teor de 
gordura reduzido; não deverá conter gordura trans; produzida segundo os 
critérios de boas práticas de fabricação e em consonância com a 
legislação microbiológica específica e isenta de resíduos de pesticidas e 
contaminantes inorgânicos. Consistência firme. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 
	

53 
ALIMENTO 
	

Margarina vegetal 
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QUANTIDADE 100 baldes 
TIPO Cremosa e com sal, 75% de lipídeos 
UNIDADE 15 kg 
EMBALAGEM Pote plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Teor de lipídios de forma precisa na embalagem mínimo de 75%; 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto 
cor, cheiro e sabor característico; validade mínima 05 meses a contar da 
data de entrega, sem gordura trans. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 54 
ALIMENTO Milho de pipoca 
QUANTIDADE 600 kg 
TIPO Pipoca 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico transparente atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De primeira qualidade, beneficiado, polido limpo e isento de sujidades, 
parasitas e larvas; com validade mínima de 06 meses a contar da data 
de entrega. 

ITEM 55 
ALIMENTO Milho de Canjica 
QUANTIDADE 600 kg 
TIPO Canjica 
UNIDADE 500gr 
EMBALAGEM Saco plástico transparente atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De primeira qualidade, beneficiado, polido limpo e isento de sujidades, 
parasitas e larvas; com validade mínima de 06 meses a contar da data 
de entrega. 

ITEM 56 
ALIMENTO Milho verde 
QUANTIDADE 300 latas 
TIPO Em conserva 
UNIDADE 3 kg (drenado de 2 kg) 
EMBALAGEM Lata 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes; 
acondicionado em lata com 3 kg e sem amassados, com validade mínima 
de 12 meses a contar da data da entrega. 

ITEM 57 
ALIMENTO Mistura para preparo de Bebida Láctea Sabor Capuccino 
QUANTIDADE 150 kg 
TIPO Em pó, enriquecido com vitamina e sais minerais 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco de polietileno aluminizado 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Mistura para o preparo de bebida láctea sabor capuccino; composto por 
açúcar, soro de leite em pó, cacau em pó, leite integral em pó, café solúvel 
em pó, canela em pó, espessante amido modificado, gordura vegetal de 
algodão, mistura de vitaminas e minerais (Vitamina A, C, 13 1 , B6, Niacina, 
Ferro e Zinco) arornatizantes idênticos ao natural; isento de gordura trans; 
rótulo com informações nutricionais e data de fabricação e validade 
impressas de forma clara e indelével; data de validade mínima de 12 
meses a partir da data de fabricação. A dissolução em água deve ser 
perfeita e o sabor não deve ser doce demais, nem aguado. Entregar 
amostra em embalagem original. NECESSÁRIO AMOSTRA. 
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4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive 
quanto à documentação. 

4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura do Município de Conchal SP; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
c) Encontrar-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio. 

	

5. 	DO CREDENCIAMENTO (ANEXO I): 
5.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada, atendendo ao item 1.2. Deste edital. 

5.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar junto ao Pregoeiro, 
para participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento oficial 
equivalente com foto, juntamente com os documentos exigidos no item 6.2.1. deste 
edital. 

5.3. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 
lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este certame 
licitatório, em nome da proponente. 

5.4. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 

5.5. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 
desta documentação, ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação 
preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos, ficando 
mantido, o valor apresentado na proposta escrita, considerando-o para efeito de 
ordenação das propostas e apuração das menores taxas. 

	

6. 	DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o item 9., deste edital. 
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das proponentes deverão entregar, simultaneamente, no Setor de 
Protocolo desta Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 
dos subitens abaixo: 

6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
6.2., o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 
qualquer dos envelopes, os seguintes documentos: 
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a) Credenciamento, (ANEXO I) e ou Procuração publica ou particular com firma 
reconhecida em cartório competente, comprovando os poderes para formular lances 
verbais de preços, conforme item 5.3.; 

b) Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação (ANEXO II). 
c) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. Em hipótese alguma 

serão aceitos documentos diferentes dos citados acima para efeito de comprovação 
do enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte (ANEXO III). 

d) Declaração de enquadramento de ME ou EPP, protocolada na Junta Comercial; 
e) Ficha Cadastral Completa e ou Simplificada emitida pela Junta Comercial, 

CONTENDO A DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME, EPP e MEI. 
fl 	Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 

Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II 	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 
mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados). 

III 	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

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

6.2.2. A não apresentação das declarações supracitadas nas alíneas c), d) e e), não 
acarretara no afastamento da empresa licitante, portanto não poderá gozar dos 
benefícios da Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei Complementar 
147 / 2014. 

7. 	DA INDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
7.1. Os envelopes "Propostas" e "Documentação" deverão ser apresentados com as 

identificações externas: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE I - "PROPOSTA DE PREÇOS" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 09/03/18 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE II - "DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/ 18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 09/03/18 

7.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
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cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

7.3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 

7.4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentado em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 
serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

7.5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de 
apoio da Prefeitura Municipal, poderá ser efetuada, em horário expediente, no prédio 
sede, situada na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal SP, até 02 
(dois) dias anterior à realização do certame. 

7.6. O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 
da habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

7.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 
ilustração das propostas de preço. 

8. 	DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
8.1. O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos: 
A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou 
digitada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando o preço dos 
itens, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, no valor unitário e 
total, em algarismos arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais 
folhas pelo representante da licitante, especificando o objeto de forma clara e 
inequívoca, atendendo as especificações mínimas constantes do ANEXO VII. 

II 	Apresentar a DESCRIÇÃO/MARCA e MODELO do item/objeto ofertado, bem como 
preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do 
objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado e constante da proposta. 

III 	Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 
prazo será considerado como tal; 

IV 	Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 
houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. 

V 	Conter prazo de entrega/execução do objeto licitado. Não havendo indicação 
expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante deste inciso. 

VI 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme 
item 20 deste edital. 

VII 	Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, 
nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial completo do 
responsável pela assinatura da Ata registro de Preços. 

VIII Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 
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8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

8.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

8.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado conforme disposto no item 8. 

8.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 

8.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 
edital. 

8.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 
sem prejuízo da estrita observãncia das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preãmbulo deste edital. 

8.8. Além a proposta impressa supracitado a empresa licitante deverá apresentar 
uma proposta em arquivo digital a partir do "KIT PROPOSTA" deste edital, 
através de CD-R ou Pen-Drive para alimentação do sistema de apuração. 

8.9. O Programa Específico supracitado do Município deverá ser adquirido pelo site: 
h ttp: / / www. conchal. sp.gov. br/ source / orgaos / licítacao compras/. 

9. 	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 
9.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

(ART. 28 DA LEI N° 8.666/93) - (REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.440 DE 2011):  
9.1.1. Prova de inscrição no CNPJ da empresa - Cartão CNPJ; 
9.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
9.1.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST n° 1470/2011. 

9.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA 
(ART. 31 DA LEI N° 8.666/93):  

9.2.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

9.3. DECLARAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO:  
9.3.1. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 

inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
integral das obrigações desta licitação (ANEXO IV); 

9.3.2. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 
(ANEXO V); 

9.3.4. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública. (ANEXO VI). 
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9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI N° 
8.666/93):  

9.4.1. Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a 
aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

9.4.2. Cópia autenticada do Alvará/Licença Sanitária Estadual ou Municipal para a 
atividade desenvolvida pela empresa. 

9.5. DEMAIS INFORMAÇÕES:  
9.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 

Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias, imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

9.5.2. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, matriz todos os documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, todos os 
documentos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a 
matriz e todas as filiais. 

9.5.3. Os documentos apresentados sem autenticação e que não possam ser consultados 
na internet através de sites oficiais serão considerados inválidos. 

10. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
10.1. No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos representantes de todas 

as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 
documentos supracitados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por 
pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 
licitantes através do Credenciamento. 

10.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 

10.3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto na alínea "a", do item 6.2.1. exame 
este iniciado antes da abertura da sessão. 

10.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 
suas folhas. 

10.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

11. DO JULGAMENTO: 
11.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das Propostas 

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do 
menor preço por ITEM do objeto deste edital. 

11.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas 
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances 
verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e 
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor. 

11.1.2. Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta 
de preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 05 (cinco) 
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minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver ausente da 
sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e 
será excluído da etapa de lances para aquele item. 

11.1.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em 
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente edital. 

11.2. Etapa de Classificação de Preços: 
11.2.1. Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes, 

obedecendo a ordem crescente de protocolo. 
11.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os 
respectivos valores ofertados. 

11.2.3. 	Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre 
os lances de: 

11.2.3.1. 	Para os respectivos itens, a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 0,02 (dois centavos). 

11.2.4. 	A classificação se dará pela proposta de menor preço para o item e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
que seus autores participem dos lances verbais. (Aplicando-se a Lei 
Complementar n° 123/06). 

11.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, será classificará as melhores propostas, 
até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

11.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances 
verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 
e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser 
inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

11.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da 
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, 
em ordem decrescente de valor. 

11.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 

11.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para o item, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, na final da etapa competitiva. 

11.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
vencedora, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço e examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 

11.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital. 
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11.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
mesma sessão do Pregão. 

11.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às sanções administrativas constantes do item 22, deste edital. 

11.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previsto 
neste Pregão; 

11.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

12. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS ME, EPP e MEI 
SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR 147/14: 

12.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar será observado o 
seguinte: 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por 
empresa que não estiver amparada por esta Lei Complementar. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as ME, EPPs e MEIs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.2. Etapa de Habilitação, Declaração da licitante vencedora e adjudicação. 
12.2.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10 deste edital, e sendo aceitável a 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do 
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

12.2.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 

12.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

12.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, 
para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa. 

Parágrafo Único 	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 

Rua Francisco Ferreira Alves ne 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conclial.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

atualizada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata 
registro de Preços, ou revogar a licitação. 

12.2.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese 
de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da 
regularidade dos atos procedimentais. 

12.2.6. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo .à habilitação da 
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro. 

12.2.7. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para 
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, 
pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) 
licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

12.2.8. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, serão devolvidos, ao final da sessão. 

12.2.9. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à 
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a 
Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Conchal, para homologação do 
certame e decisão quanto à aquisição; na hipótese de existência de recursos, os 
autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica para apreciação e parecer, e em 
caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, 
homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

13. 	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
13.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
até 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contra-razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, sendo que o recurso 
deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, das 08:00 às 16:00 
horas, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos 
poderes. 

13.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 
Alves n° 364, Centro, Conchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos; 

13.4. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 

13.4.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 

Rua Francisco Ferreira Alves ne 364 - Centro - Conchal SP CEP: 1.3835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-rnail: licitacao0conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

14. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição para contratações 
futuras da Administração Pública. 

14.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as 
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, 
especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições 
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas. 

14.3. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, 
pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços. 

14.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa 
da presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata 
de Registro de Preços. 

14.5. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Conchal. 
14.6. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a fumar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento 
específico para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

14.7. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) 
dias que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 

14.8. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Gerenciador, por intermédio da Ata Registro Preços. 

15. DAS CONDIÇÕES E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
15.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata Registro de Preços, 
observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação 
vigente e na proposta do licitante vencedor. 

15.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata Registro 
de Preços, que será de imediato e ou em até 03 (três) dias consecutivos, contados a 
partir da convocação. 

15.3. O prazo estipulado no subitem 15.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

15.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata registro de Preços no prazo e 
condições estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 
licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor Homologada a licitação, 
será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com 
características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo à ordem de classificação 
e os preços propostos. 

15.5. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele 
previstas neste edital, o município de Conchal convocará os demais licitantes, na 
ordem de classificação. 
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16. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
16.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
16.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto 
aos fornecedores. 

16.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

16.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

16.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
16.3.4. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
16.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

16.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

16.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
16.5. A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da 

comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
16.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
17.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
17.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
17.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
17.1.3. presentes razões de interesse público. 
17.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados a 

contraditória e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

17.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
18.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 

atualizada, são obrigações da empresa licitante: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 

Rua Francisco Ferreira Alves ne 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

18.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a empresa licitante sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata Registro Preços. 

II 	Notificar a empresa licitante por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III 	Aplicar as sanções nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada pertinentes, em 
caso de inadimplemento. 

1V 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência da Ata Registro Preços 
se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para comprovação da 
qualidade do mesmo, podendo o município rescindir a qualquer momento se o objeto 
não estiver dentro da descrição exigida. 

19. DO PAGAMENTO: 
19.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

município em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou 
mensalmente para prestação de serviços, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em 
conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das respectivas 
Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo acompanhamento 
da Ata Registro de Preços. 

19.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

19.3. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados créditos da empresa licitante 
para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe 
tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 

19.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa licitante, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

19.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

20. DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
20.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

21. DAS PENALIDADES: 
21.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

21.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a empresa licitante ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do pactuado; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
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IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
21.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

21.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

21.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

22. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
22.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 
acordo com os prazos do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, no endereço 
discriminado no subitem 1.1. deste edital, cabendo ao pregoeiro (a) decidir sobre a 
petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (19) 3866-8600. 

22.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 
respectivos prazos legais. 

22.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
23.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

23.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

23.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

23.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, nos 
termos do item 23.6. e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 
direito à contratação. 

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

23.6. O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou 
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mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

23.7. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas. 

23.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será 
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Conchal. 

23.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 

23.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http://www.conchal.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 
deverá procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia de 
recolhimento para as despesas das reproduções ou encaminhar solicitação através 
do e-mail: licitacao@conchal.  s p. gov. br. 

23.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
23.12. A empresa vencedora do presente certame que queira aderir ao Programa Doação 

Solidária, nos termos da Lei Municipal n° 1.697/09 e do Decreto n° 3.166/10 em 
anexo, poderá contribuir mediante adesão do Termo constante do Decreto em 
epigrafo, autorizando desconto de no mínimo 1% (um por cento) do valor liquido de 
seus pagamentos para doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de 
Conchal "FUSSCONCHAL", onde os recursos doados serão aplicados em ações 
sociais através dos programas conduzidos pelo respectivo Fundo de Social. 

23.13. Fazem partes integrantes deste edital: 
ANEXO I 	Minuta credenciamento. 
ANEXO II 	Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
ANEXO III Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
ANEXO IV Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
ANEXO V 	Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
ANEXO VI Declaração de fatos supervenientes. 
ANEXO VII Termo de referência. 
ANEXO VIII Modelo de proposta. 
ANEXO IX Minuta Ata Registro de Preço. 
ANEXO ÚNICO - TERMO DE DOAÇÃO. 
23.14. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES N° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 
16:00 HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE. 

Conchal, 15 de fevereiro de 2018. 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

A (nome da licitante), por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob n° 	  

credencia como seu representante o Sr. 	 , portador do RG n° 

	  e CPF n° 	 , para em seu nome participar do certame em 

epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar taxas, interpor 

recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	de 	2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

Observação: A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 
empresa licitante. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) 	  portador(a) do 

RG n° 	  e CPF n° 	 , DECLARA, por seu representante legal 

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520/02 de 

17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins deste Pregão 

Presencial da Prefeitura Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

Local e data, 	de 	2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa 	  (denominação da pessoa 

jurídica), com CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	  

é MEI, ME e ou EPP, nos termos do enquadramento previsto nos incisos do § 4° do art. 3° 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

n° 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 

licitatório deste Pregão Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal o Sr. (a) 	  portador(a) do RG n° 	 

e CPF n° 	  DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que 

conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, 

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

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	 2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/ 18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

	  inscrita no CNPJ n° 

e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu representante legal o 

portador(a) do RG n° 	  e CPF n° 

	 , DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 

n° 8.666 atualizada, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 	)• 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Local e data, 	de 	 2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves no 364 - Centro - Conchal SP - CEP; 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoCakonchal.sp.gav.br  

Sr.(a) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

	  nome da empresa (CNPJ) 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , com (endereço completo) à 

Rua/ Avenida 	 , DECLARA sob as penas da lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	 2018. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves na 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPçonchal.sp.gov.br  
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis 

e especifico para datas comemorativas). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. 	Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2018 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio e ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste 
termo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é 
que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE 

ITEM 01 
ALIMENTO Achocolatado 
QUANTIDADE 1.800 kg 
TIPO Em pó vitaminado 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco de polietileno atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Obtido pela mistura de cacau alcalino em pó, leite em pó, sal refinado, 
açúcar, vitaminas A, C, B1, B2, B6, B12, H, PP, ácido fálico, e minerais, 
ferro e zinco, aroma natural de chocolate; constituído de pó fino e 
homogêneo; 	isento 	de farinha, 	sujidades 	e 	materiais 	estranhos, 
hermeticamente fechado por termossoldagem, rotulado de acordo com a 
legislação vigente. 
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ITEM 02 
ALIMENTO Achocolatado líquido 
QUANTIDADE 8.500 unidades 
TIPO Líquido, pronto para beber 
UNIDADE 01 litro 
EMBALAGEM Reembaladas em caixa de papelão vedadas 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Pronto pra beber, composto de leite reconstituído. Embalagens Tetra 
Pack individuais de 01 	litro, 	reembaladas em caixa de papelão 
vedadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade deproduto e atender as exigências do 
ministério da agricultura e DIPOA e do regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade 
mínimo de 06 meses a partir data de entrega.NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 03 
ALIMENTO Achocolatado líquido sem lactose 
QUANTIDADE 150 unidades 
TIPO Líquido, pronto para beber SEM LACTOSE 
UNIDADE 200 ml 
EMBALAGEM Reembaladas em caixa de papelão vedadas 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Pronto pra beber, composto de soro de leite e/ ou soro de leite em pó 
reconstituído, 	leite integral e/ ou leite em pó integral reconstituído, 
açúcar, calda de cacau, creme de leite, amido modificado, cloreto de 
sódio, vitaminas, enximaLactase, estabilizantes celulose microcristalina, 
.fosfato trissódico, fosfato dissódico e citrato de sódio, aromatizante e 
espessantescarboximetilcelulose 	sádica 	e 	carragena. NECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 04 
ALIMENTO Açúcar 
QUANTIDADE 4.000 kg 
TIPO Cristal 
UNIDADE 5 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro característicos; sem 
fermentação, 	isento de sujidades, parasitas, 	materiais terrosos e 
detritos, animais ou vegetais; validade mínima de 06 meses a contar da 
data de entrega. 

ITEM 05 
ALIMENTO Amido 
QUANTIDADE 100 kg 
TIPO Milho 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico impermeável 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto amiláceo extraído do milho; com aspecto, cor, cheiro e sabor 
característico; isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 
de 06 meses a contar da entrega. Embalagem íntegra, sem rasgos ou 
furos. 

ITEM 06 
ALIMENTO Arroz 
QUANTIDADE 27.000 kg 
TIPO Agulhinha tipo 1 
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UNIDADE 5 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Beneficiado polido, longo fino, tipo 1, de primeira qualidade, sem 
necessidade de lavagem, grãos inteiros; com teor de umidade 
máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; com 
validade 	mínima 	de 	05 	meses 	a 	contar 	da 	data 	de 
entrega.1VECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 07 
ALIMENTO Arroz 
QUANTIDADE 600 kg 
TIPO Integral 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico, contidos em saco plástico reforçado (secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Longo, fino, tipo 1, de primeira qualidade, sem necessidade de 
lavagem, grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento 
de sujidades e materiais estranhos; com validade mínima de 05 meses 
a contar da data de entrega.IVECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 08 

ALIMENTO Atum 
QUANTIDADE 300 und 
TIPO Em conserva 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Lata/ bag 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Atum ralado em água de constituição (ao próprio suco), 	óleo 
coméstivel e sal. Deve ser preparado com atum em conserva, pré-
cozido e salmorado, livre de vísceras, pele, espinhas e carnes 
escuras.NÃO CONTÉM GLÚTEN. Não contem conservantes como os 
demais produtos desta natureza. Deve ser transportado em veiculo 
limpo, 	livre de umidade, fungos, insetos, 	roedores ou qualquer 
material estranho. Embalagem plástica aluminisadas.1VECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 09 
ALIMENTO Açafrão 
QUANTIDADE 80 kg 
TIPO Em pó 
UNIDADE 500q - 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico, 	contidos em caixa de papelão reforçada 

(secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas; validade de 05 meses a contar da data de entrega, deve 
ser crocante e com sabor característico, deverá se apresentar de duas 
em. duas no pacote (lado a lado e não somente uma bolacha por 
fileira). 

ITEM 10 
ALIMENTO Água Mineral 
QUANTIDADE 40 caixas 
TIPO Sem Gás 
UNIDADE Copo 200 ml 
EMBALAGEM Copo plástico 200 ml acondicionado em caixa de papelão reforçada 

(embalagem secundária) contendo 48 und. 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Água mineral natural sem gás, acondicionada em copos de 200 ml 
com tampa aluminizada. Validade mínima de 6 meses a contar da 
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data de entrega. 

ITEM 11 
ALIMENTO Biscoito doce com recheio 
QUANTIDADE 3.200 pacotes 
TIPO Waffer, vários sabores 
U1VIDADE 120 - 140 gr 
EMBALAGEM Saco 	plástico 	atóxico, 	contidos 	em 	caixa 	de 	papelão 	reforçada 

(secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas; validade de 05 meses a contar da data de entrega, deve ser 
crocante e com sabor característico, deverá se apresentar de duas em 
duas no pacote 	(lado a lado e 	não somente uma 	bolacha por 
fileira).1VECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 12 
ALIMENTO Biscoito doce com recheio 
QUANTIDADE 3.200 pacotes 
TIPO Recheada, vários sabores 
UNIDADE 130 - 145gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico, contidos em caixa de papelão (secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas, sem gordura trans; validade de 05 meses a contar da data de 
entrega, deve ser crocante e com sabor característico.1VECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 13 
ALIMENTO Biscoito doce sem recheio 
QUANTIDADE 3.500 pacotes 
TIPO Leite, maisena ou mana 
UNIDADE 400 gr 
EMBALAGEM Saco 	plástico 	atóxico, 	contidos 	em 	caixa 	de 	papelão 	reforçada 

(secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De maisena, leite ou mana; de farinha de trigo, gordura vegetal, sal, 
açúcar e outras substâncias permitidas; validade mínima de 05 meses a 
contar da data de entrega, o produto não deve conter soja e substancias 
corantes de qualquer natureza em sua confecção, sem gordura trans, 
deve ser croca.nte e com sabor característico. 

ITEM 14 
ALIMENTO Biscoito doce sem recheio 
QUANTIDADE 4.000 pacotes 
TIPO Rosquinha, vários sabores (coco, leite, chocolate) 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco 	plástico 	atóxico, 	contidos 	em 	caixa 	de 	papelão 	reforçada 

(secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias 
pennitidas; validade de 05 meses a contar da data de entrega, sem 
gordura trans, deve ser crocante e com sabor característico.Não deve ser 
duro(devido ao uso de crianças pequenas), já que será consumido por 
crianças pequenas.NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 15 
ALIMENTO Biscoito salgado 
QUANTIDADE 4.000 pacotes 
TIPO Agua e Sal 
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ITEM 58 
ALIMENTO Mistura para preparo de Bebida Láctea Sabor Morango 

QUANTIDADE 150 kg 
TIPO Em pó, enriquecido com vitamina e sais minerais 

UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco de polietileno aluminizado 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Mistura para o preparo de bebida láctea sabor morango; composto por 
açúcar, soro de leite em pó, leite integral em pó, espessante amido 
modificado, gordura vegetal de algodão, mistura de vitaminas e minerais 
(Vitamina A, C, B1, B6, Niacina, Ferro e Zinco), estabilizante lecitina de 
soja, aromatizantes idênticos aos naturais, sal e corantes artificiais; isento 
de gordura trans; rótulo com informações nutricionais e data de fabricação 
e validade impressas de forma clara e indelével; data de validade mínima 
de 12 meses a partir da data de fabricação. A dissolução em água deve 
ser perfeita e o sabor não deve ser doce demais, nem aguado. Entregar 
amostra em embalagem original. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 59 
ALIMENTO Molho de tomate refogado 
QUANTIDADE 400 unidades 
TIPO Bag 
UNIDADE 2 kg 
EMBALAGEM Bag 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto resultante da concentração da polpa por processo tecnológico; 
preparado com frutos maduros, selecionados e sem pele, sementes e 
corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação; validade mínima 
de 12 meses a contar da entrega; latas sem amassado, bags bem 
fechadas, sem furos, de material resistente. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 60 
ALIMENTO Óleo de soia refinado ..:__.z 
QUANTIDADE 4.500 unidades 
TIPO Soja 
UNIDADE 900 ml 
EMBALAGEM Pet contida em caixa de papelão 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Comestível, refinado, com adição de antioxiclantes, sem cheiro, obtido de 
espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; embalado em 
pet com 	900 	ml, 	acondicionado 	em 	caixa de papelão 	reforçado 
(embalagem secundária). 

ITEM 61 
ALIMENTO Orégano 
QUANTIDADE 20 kg 
TIPO Primeira qualidade 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Embalagem resistente  __ 
DESCRIÇÃO TÉCNICA; 
OBSERVAÇÃO  

De primeira qualidade, embalagem resistendete com 500 gr. Validade 
mínima de 720 dias da data de entrega do produto. 

ITEM 62 
ALIMENTO Sal 
QUANTIDADE 2.500 kg 
TIPO Refinado e iodado 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico resistente 
DESCRIÇÃO TÉCNICA /  Iodado; com mínimo de 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, com 
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OBSERVAÇÃO validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem 
íntegra, sem furos ou rasgos. 

ITEM 63 
ALIMENTO Seleta de legumes 
QUANTIDADE 250 latas 
TIPO Em conserva 
UNIDADE 3 kg (drenado de 2 kg) 
EMBALAGEM Lata 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata 
cortadas em cubos, em conserva; cozidas hermeticamente, estrutura e 
tamanhos uniformes; pesando 3 kg, matéria prima limpa, com aspecto, 
cor, odor e sabor característicos e textura macia própria de cada tipo de 
ingrediente; isenta de parasitas, detritos, defeitos, cascas, resíduos de 
vegetais; embalado em latas acondicionadas em caixas de papelão 
reforçado (embalagem secundária). 

ITEM 64 
ALIMENTO Suco tetra pack sabores variados 
QUANTIDADE 1 5. 000 unidades 
TIPO Sabor uva, pessêgo, abacaxi, manga, goiaba, caju e maracujá 
UNIDADE 1 litro 
EMBALAGEM Caixa tetra pack 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Ingredientes: Água, açúcar, sucos de maçã. laranja, uva, abacaxi e 
maracujá, vitaminas (C, E, B3, A, D, B6 e B12), acidulaste ácido cítrico, 

aroma 	sintético 	idêntico 	ao 	natural 	e 	estabilizante 	goma 

guar.Adoçamento: adoçados com suco de maçã. Sem adição de corantes 
ou ingredientes artificiais e com baixo em sódio. Toda a cor do produto 

deve ser proveniente dos sucos 	adicionados, como cenoura e mirtilo. 

Embalagem de llitro. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 65 
ALIMENTO Vinagre 
QUANTIDADE 672 frascos 
TIPO Tinto 
UNIDADE 750 ml 
EMBALAGEM Frasco plástico atóxico 	contido 	em caixa de papelão 	(embalagem 

secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Agrim fermentado 	acético 	de 	álcool 	e 	vinho 	tinto, 	resultante 	da 
fermentação de álcool (90%), com vinho tinto (1096); isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, 
material terroso, e detritos de animais e vegetais, com validade mínima 
de 10 meses a contar da data da entrega, com tampa inviolável, 
hermeticamente fechado. 

ITEM 66 
ALIMENTO Azeite 
QUANTIDADE 200 und 
TIPO Extra Virgem 
UNIDADE 500 ml 
EMBALAGEM Lata ou Plástico inquebrável, feita de Politereftalato de etileno 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Azeite de oliva extra virgem com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleíco) 
- para temperar salada; embalagem com 500 ml.Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega. 
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ITENS ESPECIAIS - DATAS COMEMORATIVAS 

ITEM  67 

ALIMENTO  Ovo de Páscoa 
QUANTIDADE  7.400 und 
TIPO  Chocolate ao leite, sem lactose 

UNIDADE  45 - 50 g 
EMBALAGEM  Embalagem aluminizada 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Ouo de chocolate ao leite; sem sabor de chocolate hidrogenado. 

ITEM  68 
ALIMENTO Ovo de Páscoa 
QUANTIDADE  15 und 
TIPO  Chocolate ao leite, DIET 

UNIDADE  45 - 50 g 
EMBALAGEM Embalagem aluminizada 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Ovo de chocolate ao leite; sem sabor de chocolate hidrogenado, sem 
adição de açúcar. 

ITEM 69 
ALIMENTO Ovo de Páscoa 
QUANTIDADE 30 und 
TIPO Chocolate ao leite, sem lactose 

UNIDADE 45 - 50 g 
EMBALAGEM Embalagem aluminizada 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Ovo de chocolate ao leite; sem sabor de chocolate hidrogenado, sem 
lactose. 

ITEM 70 
ALIMENTO Doces variados 
QUANTIDADE 4.500 und 
TIPO Sacolinha surpresa (outubro, dia das crianças) 
UNIDADE 
EMBALAGEM Saco plástico 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Sacolinha surpresa contendo 12 itens sendo: 1 pirulito + 1 bombom + 2 
chicletes + 4 balas + 1 doce de leite + 1 paçoca + 1 pipoca doce 15 g + 1 
chocolate tipo moranguete/ stickadinho/ guada-chuva. 

3.2. ROTULAÇÃO: 
3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no Órgão Competente, 

data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de preparo, composição 
nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre conservação. 

4. 	EXIGÊNCIAS: 

4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 
estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A CONTRATATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 
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4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

4.4. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
ónus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

	

4.8. 	Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 

4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao resultado 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade físico-química e 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

5.1. 	Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 
6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e conforme a 

necessidade do Depto Requisitante. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata Registro de Preços. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. COZINHA PILOTO - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: cozinhapilotoconchal.sp.gov.br  e 
ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 

8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 
mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 

I 	Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/ 93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 
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ANEXO ÚNICO 

A que se refere o art. I' do Decreto n° 3.166/2010 

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	 e 

Carteira de Identidade n° 	 residente e domiciliado no endereço 

 

n° no 	Bairro 

    

  

, na cidade de 	 , representante legal da 

	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	n° 

, nos termos da Lei n° 1.697/2009 e do Decreto n° 3.166/2010, 

empresa 

 

 

manifesto minha adesão ao Programa de Doação Solidária e AUTORIZO a Prefeitura do Município 

de Conchal, a reter do valor líquido de meus pagamentos o percentual de 	%, pelo prazo de 

	mês(es), a título de doação ao referido Programa. 

Cidade, 	/ . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 

Rua Francisco Ferreira Alves n12 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

"INSTITUI O PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO 

SOCIAL DENOMINADO, "DOAÇÃO SOLIDÁRIA", NO 
MUNICÍPIO DE CONCHAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Município de Conchal, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei: 

PDS 

Art. I° - Fica instituído, no âmbito do Município de Conchal, o 
programa "Doação Solidária", com objetivo de captar recursos ao FUNDO SOCIAL DE 

SOLIDARIEDADE, do Município de Conchal, visando difundir a solidariedade entre os munícipes, 
tendo o mesmo caráter de "comprometimento social". 

Parágrafo único — O programa terá como principal objetivo 
arrecadar junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, recursos para que sejam 
aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE. 

Art. 2° - Ao Poder Executivo caberá promover a divulgação do 
presente programa junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, ficando permitida a 

emissão de um selo de "comprometimento social" a ser emitido pelo Município aos participantes do 
programa. 

Parágrafo único — Poderão habilitar-se como doadores, pessoas 
físicas ou jurídicas, responsáveis pelos estabelecimentos referidos no artigo anterior, além de qualquer 
cidadão que queira se vincular ao programa. 

Art. 3° - Os recursos aferidos com o presente programa deverão 
ser mantidos em conta especial pelo FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE, que deverá 

prestar contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla divulgação 
para a sociedade. 
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Art. 4° - O Poder Executivo deverá coordenar e incentivar a 

instituição do presente Programa em todo o Município. 

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 

esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 

"comprometimento social" em todos os cidadãos. 

Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 

no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art. 7° - As despesas decorrentes com a execução desta Lei 
correrão por conta de dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e 
suplementadas, se necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o seu 

fiel cumprimento. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Conchal, em 30 de dezembro de 2009. 

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
CHEFE DE GABINETE 	 DIRETOR JURÍDICO 

Registrada e publicada por afixação em igual data e em quadro próprio. 

ANDRÉ CALEFF1 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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9. AMOSTRA: 
9.1. 	Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

termo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: Ilva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 

11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 
11.1.1.n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
12.2. Ariane Fernandes Fadel Caleffi - Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 
12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 	 ENDEREÇO ELETRÔNICO: 	  

Apresentamos nossa proposta para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL SP 
(ESTOCÁVEIS E ESPECIFICO PARA DATAS COMEMORATIVAS), descritos abaixo objeto 
da presente licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, acatando todas as estipulações 
consignadas neste edital: 

ITEM QUANT. UND ESPECIFICAÇÃO MARCA R$ R$ UNITÁRIO TOTAL 

01 
02 
03 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de pagamento: Conforme item 20 do edital. 

Prazo de entrega da aquisição/prestação de serviço do objeto: conforme item 5, 6 e 7 do 

Anexo VII - Termo de Referencia. 

Prazo de garantia do objeto: conforme item 8 do Anexo VII - Termo de Referência. 

Praça de pagamento: Banco:    Agência: 	 Conta Corrente: 

município: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n'e 364 - Centro Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

	  portador do RG n° 	  e CPF n° 

Nacionalidade: 	 Estado Civil: 

Cargo/Função: 	 , Endereço residencial: 	 , n° 

Bairro 

 

, Cidade 	 , Estado 	  

  

Local e data, 	de 	2018. 

Assinatura 

Rua Francisco Ferreira Alves 364• - Centro Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/ 18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos 	dias do mês de 	de 2018, reuniram-se na. Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

	  situada na 	  n° 	Bairro 

	 , na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 	  e-mail: 

	 Fone: ( )     inscrita no CNPJ n° 	  e Inscrição 

Estadual n° 	  representada pelo Sr.(a) 	  

portador(a) do CPF n°  	e RG n° 	 , denominada 

CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de 

julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em 

face da classificação da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório 

foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI 

MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de gêneros 

alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (estocáveis e especifico para 

datas comemorativas) nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII 

Termo de Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os 

referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no 

certame acima numerado, qual seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
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sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
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6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 
à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender os bens 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e condições contidas no 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura, para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 

em nenhuma hipótese. 
8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 

resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 

outros. 
8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 

em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. 
Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

TV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/ Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

   

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito do Município de Conchal, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

Considerando a instituição do Programa Doação Solidária, estabelecido na Lei Municipal n° 1.697, de 
30 de dezembro de 2009; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para o funcionamento deste Programa, 

DECRETA: 

Art. 1°- Os fornecedores e prestadores de serviços do município, que 
queiram aderir ao programa Doação Solidária, poderão contribuir mediante adesão do Termo 
constante no Anexo Único deste Decreto, autorizando desconto diretamente em seus pagamentos para 

doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Conchal - FUSSCONCHAL. 

Parágrafo único - O percentual mínimo de doação será de 1% (um 
por cento) do valor líquido percebido, podendo, a critério do doador ser maior. 

Art. 2° - O valor percebido mensalmente pelo Município será 
depositado em conta especial, a ser aberta para destinação dos recursos do programa, que serão 

aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo Fundo Social de Solidariedade do 
Município. 

Art. 3° - Os fornecedores e prestadores de serviços do Município 
além de qualquer cidadão que queira se vincular ao programa, receberão selo de "comprometimento 

social" a ser emitido pelo Município aos participantes do programa. 

Art. 4° - O Município emitirá anualmente aos doadores, certidões e 
recibos para fins de declaração de imposto de renda, no que couber. 

Art. 5° - O Fundo Social de Solidariedade do Município prestará 
contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla divulgação, 
transparência e publicidade para a sociedade. 

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 
divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA. EPP, situada na Rod. 

Plácido Lorenzetti, Km 02, s/n°, Bairro Água Azul em Santa Cruz do Rio Pardo SP, CEP. 

18.900-000, inscrita no CNPJ n° 11.007.686/0001-69 e Inscrição Estadual n° 

612.118.920.116, email: gobecheã gobeche.com.br, e Fone: (14) 3372-6444, 

representada pela sócia proprietária a Sra. Adriane Cristini de Giacomo Martins, 

portadora do CPF n° 096.054.348-14 e RG n° 20.361.362, denominada CONTRATADA, 

do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e 

Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi 

homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, 

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar de Conchal SP (estocáveis e especifico para datas comemorativas) 

nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do 

mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos 

pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual 

seja: R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisiç • /prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema e Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando jul r conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espé 	às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hi eses le mente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contra 	o e a ampla 
defesa. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e asiudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) con 	ada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assi ar a Ata Registro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se vender os bens 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e co 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 
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11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstãncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos 1, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/ SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

ALEX CORDEIRO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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ANEXO ÚNICO 

A que se refere o art. 1' do Decreto n° 3.166/2010 

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	 e 

Carteira de Identidade n° 	  residente e domiciliado no endereço 

n° 	 no 	Bairro 

  

, na cidade de 	 , representante legal da 

	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 	n° 

nos termos da Lei n° 1.697/2009 e do Decreto n° 3.166/2010, 

empresa 

 

  

  

manifesto minha adesão ao Programa de Doação Solidária e AUTORIZO a Prefeitura do Município 

de Conchal, a reter do valor líquido de meus pagamentos o percentual de 	%, pelo prazo de 

	 mês(es), a título de doação ao referido Programa. 

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.  

"INSTITUI O PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO 
SOCIAL DENOMINADO, "DOAÇÃO SOLIDÁRIA", NO 
MUNICÍPIO DE CONCHAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Município de Conchal, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei: 

PDS 

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Conchal, o 

programa "Doação Solidária", com objetivo de captar recursos ao FUNDO SOCIAL DE 

SOLIDARIEDADE, do Município de Conchal, visando difundir a solidariedade entre os munícipes, 
tendo o mesmo caráter de "comprometimento social". 

Parágrafo único — O programa terá como principal objetivo 
arrecadar junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, recursos para que sejam 

aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE. 

Art. 2° - Ao Poder Executivo caberá promover a divulgação do 

presente programa junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, ficando permitida a 
emissão de um selo de "comprometimento social" a ser emitido pelo Município aos participantes do 
programa. 

Parágrafo único — Poderão habilitar-se como doadores, pessoas 

físicas ou jurídicas, responsáveis pelos estabelecimentos referidos no artigo anterior, além de qualquer 
cidadão que queira se vincular ao programa. 

Art. 3° - Os recursos aferidos com o presente programa deverão 
ser mantidos em conta especial pelo FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE, que deverá 

prestar contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla divulgação 
para a sociedade. 
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Art. 4° - O Poder Executivo deverá coordenar e incentivar a 
instituição do presente Programa em todo o Município. 

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 
"comprometimento social" em todos os cidadãos. 

Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art. 7° - As despesas decorrentes com a execução desta Lei 
correrão por conta de dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e 
suplementadas, se necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o seu 
fiel cumprimento. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Conchal, em 30 de dezembro de 2009. 

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
CHEFE DE GABINETE 	 DIRETOR JURÍDICO 

Registrada e publicada por afixação em igual data e em quadro próprio. 

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

   

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito do Município de Conchal, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

Considerando a instituição do Programa Doação Solidária, estabelecido na Lei Municipal n° 1.697, de 
30 de dezembro de 2009; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para o funcionamento deste Programa, 

DECRETA: 

Art. 1°- Os fornecedores e prestadores de serviços do município, que 
queiram aderir ao programa Doação Solidária, poderão contribuir mediante adesão do Termo 

constante no Anexo Único deste Decreto, autorizando desconto diretamente em seus pagamentos para 

doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Conchal - FUSSCONCHAL. 

Parágrafo único - O percentual mínimo de doação será de 1% (um 

por cento) do valor líquido percebido, podendo, a critério do doador ser maior. 

Art. 2° - O valor percebido mensalmente pelo Município será 
depositado em conta especial, a ser aberta para destinação dos recursos do programa, que serão 

aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo Fundo Social de Solidariedade do 

Município. 

Art. 3° - Os fornecedores e prestadores de serviços do Município 
além de qualquer cidadão que queira se vincular ao programa, receberão selo de "comprometimento 

social" a ser emitido pelo Município aos participantes do programa. 

Art. 4° - O Município emitirá anualmente aos doadores, certidões e 

recibos para fins de declaração de imposto de renda, no que couber. 

Art. 5° - O Fundo Social de Solidariedade do Município prestará 
contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla divulgação, 
transparência e publicidade para a sociedade. 

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 
divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 15 
(quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na dada de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Conchal, em 15 de janeiro de 2010. 

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
Chefe de Gabinete 	 Diretor Jurídico 

ANGELA M. V. DA COSTA CALEFFI 
Diretora do Departamento de Promoção e Assistência Social 

Registrado e publicado por afixação em igual data e em quadro próprio. 

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 
ATA: 	 n° /18. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 

ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 	 de 	de 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeitow`conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(a. hotmail.com  

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-inail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 
MERENDA ESCOLAR DE CONCHAL SP (ESTOCÁVEIS E ESPECIFICO PARA DATAS 

COMEMORATIVAS). 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

CIDADE: 	 - ESTADO: 	- FONE: (---) 	 FAX: (---) 	 

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local:  	de 	de 2018. 

ASSINATURA 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 
edital e remeter ao Departamento de Licitação e Contratos, pelo tel./ fax: (19) 3866-8614. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-snall: licitacao@conchal.sp.gov.hr  



PREFEITURA. DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA. EPP, situada na Rod. 

Plácido Lorenzetti, Km 02, s/n°, Bairro Água Azul em Santa Cruz do Rio Pardo SP, CEP. 

18.900-000, inscrita no CNPJ n° 11.007.686/0001-69 e Inscrição Estadual n° 

612.118.920.116, email: gobechea gobeche.combr, e Fone: (14) 3372-6444, 

representada pela sócia proprietária a Sra. Adriane Cristini de Giacomo Martins, 

portadora do CPF n° 096.054.348-14 e RG n° 20.361.362, denominada CONTRATADA, 

do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e 

Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi 

homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, 

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar de Conchal SP (estocáveis e especifico para datas comemorativas) 

nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do 

mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos 

pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual 

seja: R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisiç" • /prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema e Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando jul r conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espé 	às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hi eses le mente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contra 	o e a ampla 
defesa. 

Rua Francisco Ferreira Alves u2  364 - Centro - Conchal SP • CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: lffitalçao@sonchalAbgny...12r  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 

6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e a udicado o objeto 
à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) con 	ada(s) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assi ar a Ata Registro 

Preços; 
6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se 

registrados/prestação de serviços, conforme especificações e co'çõe 	idas no 

edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

Rua Francisco Ferreira Alves n9  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacap@oachalAp.,govár  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 

30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 

	

	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 

	

	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor a Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 

	

	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parta da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de ser o restando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, ir, 	e na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP:13835-000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n" 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

Rua Francisco Ferreira Alves ns-' 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-0( 
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X CORDEIRO 
Pregoeiro 

V 	LEI MAG S O 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do •ro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qu qu .utro por mais privilegiado que seja. 

GOBECHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA. EPP 
Sra. Adriane Cristini de Giacomo Martins 

Sócia Proprietária 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP:13835-000 
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Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sob 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Candial SP - CEP: 138.5-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-inall: kita.cagespudAalsp_,g9m.,...w 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis 

e especifico para datas comemorativas). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. 	Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2018 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio e ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste 
teimo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é 
que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE 

ITEM 67 
ALIMENTO Ovo de Páscoa 
QUANTIDADE 7.400 und 
TIPO Chocolate ao leite, sem lactose 
UNIDADE 45 - 50 g 
EMBALAGEM Embalagem aluminizada 
MARCA GOBECHE 
R$ UNITÁRIO 3,00 
R$ TOTAL 22.200,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Ovo de chocolate ao leite; sem sabor de chocolate hidrogenado. 

3.1.1 Valor Total de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). 

3.2. ROTULAÇÃO: 
3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no 

data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de p 
rgão Competente, 
paro, composição 

nutricional, 	critérios 	para 	armazenamento, 	SAC 	(Serviço 	d Atendime 	ao 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A CONTRATATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

	

4.4. 	O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
õnus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.8. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 

4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao resultado 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade físico-química e 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

5.1. 	Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

	

6.1. 	De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 
10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 

6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e conforme a 
necessidade do Depto Requisitante. 

6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata Regi tro de Preços. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. COZINHA PILOTO - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial e 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: cozinhálpilotdo co 
ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: lidtacao@ronchal.s.p.,EilLitt  
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8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 

mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 

9. AMOSTRA: 
9.1. Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

teimo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: Ilva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 

11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 
11.1.1.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2. n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
12.2. Ariane Fernandes Fadei Caleffi - Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 
12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Gobeche Indústria e Comércio de Chocolates LTDA. - EPP 
n° 13/18. 
Registro de preços para aquisição de géneros alimentícios para a 
merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 
João Carlos Godoi Ugo. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 21 de março de 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e carg : Luiz Vanderlei Magnusson — Prefeito Municipal 
E-mail instít cional: prefeito aconchal.sp.gov.br  
E-mail peso : vandomagnussorra,hotmail.com  

Nome e cargo: Sra. Adriane Cristini de Giacomo Martins - Sócia Proprietária 
e-mail institucional: gobeche Vgobeche.com.br. 

Assinatura: 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 1.3835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: il.citaopfkonghalswgwz,...._ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

SCHEIDT & CIA LTDA ME. situada na Rua Alvaro Ribeiro n° 365, Bairro Centro, na cidade 

de Conchal, Estado de SP, CEP. 13.835-000, e-mail: novapadaria(àuol.com.br  e Fone: (19) 

3866-1750, inscrita no CNPJ n° 62.051.156/0001-59 e Inscrição Estadual n° 

270.007.362.119, representada por seu gerente o Sr. Luiz Eugênio Cardoso Scheidt, 

portador do RG n° 18.081.444 e do CPF n° 112.140.648-33, denominada CONTRATADA, 

do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e 

Lei federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi 

homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, 

RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar de Conchal SP (estocáveis e especifico para datas comemorativas) 

nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do 

mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos 

pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual 

seja: R$ 90.744,00 (noventa mil setecentos e quarenta e quatro reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/ Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às e presas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses leg lmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e ampla 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses conta 
partir da data de assinatura. 

defesa. 

I 
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CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender o bens 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e condições conti as 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
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7.1.2. 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 

30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefei 
encarregada de acompanhar a entrega/ prestação de serviço prest 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na en 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigand 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou pre ado e 
desacordo com apresentado na proposta. 
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10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento /Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciar 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal 
grande circulação no município. 
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Licitação e Compras 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por dentro dos documentos de editais e licitações da Prefeitura do Município de Conchal 

1 
PREGÃO PRESENCIAL 07/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (ESTOCÁVEIS) 

Divulgado em 15/02/2018 às 14:28:09hs 

PREGÃO PRESENCIAL 06/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (CARNES, EMBUTIDOS, 

FRIOS, IOGURTE E SUCO NATURAL) 

Divulgado em 15/02/2018 às 14:27:16I7s 

PREGÃO PRESENCIAL 05/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (HORTIFRUTIGRAN3EIROS) 

Divulgado em 15/02/2018 às 14:24:4417s 

PREGÃO PRESENCIAL 04/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PÃES) 

Divulgado em 15/02/2018 ás 14.22:41hs 

CHAMADA PUBLICA 01/18 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A 

MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) 

Divulgado em 31/01/2018 às 17:05:8117s 

TOMADA DE PREÇOS 03/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 

Divulgado em 31/01/2018 às 17:04:37hs 

TOMADA DE PREÇOS 02/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA PREFEITO EGYDIO CORTE 

Divulgado em 31/01/2018 às 17:02:5717s 

TOMADA DE PREÇOS 01/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REèAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHOS DA AVENIDA UNIÃO 

Divulgado en7 31/01/2018 às 17:01:3717s 

PREGÃO PRESENCIAL 03/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

FLOCODECANTADOR E FILTROS COMPACTOSD PRESSURIZADOS PARA 

SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES NA E.T.A. 

Divulgado em 31/01/2018 às 17:00:19hs 

PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS 

DOSADORAS DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O SISTEMA DE DOSAGEM DE 

PRODUTOS QUIMICOS NAS E.T.AS. 

Divulgado em 31/01,2018 às 16:58:32hs 

Previsão do Tempo 

Links Interessantes 

WrOkl'itó' 

111. 
u.r4 P.A 	 D:0 s 

GOVERNO FEDERAL 

http://www.conchal.sp.gov.br/source/orgaos/licitacao_compras/editais.jsp 	 1/25 



EX ORDEIRO 
Pregoeiro 

ERLEI MAGNUS ON 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do oro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluídoua 

	

outro por mais privilegiado que seja. 

cli 

Ari OP." 

SCHE 	CIA L A ME. 
Sr. Luiz Eu 	ar' oso Scheidt 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis 

e especifico para datas comemorativas). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2018 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio e ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste 
termo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é 
que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE 

ITEM 09 
ALIMENTO Açafrão 
QUANTIDADE 80 kg 
TIPO Em pó 
UNIDADE 500g - 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico, contidos em caixa de papelão reforça a (secundária) 
MARCA PIRA 
R$ UNITÁRIO 17,00 
R$ TOTAL 1.360,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outro 	o stâncias„ 
permitidas; validade de 05 meses a contar da data de enAkee a, deve ser 
crocante e com sabor característico, deverá se apresentar," . :... em duas 
no pacote (lado a lado e não somente uma bolacha or7 eira). 	 11 

Rua Francisco Ferreira Alves n9  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ITEM 22 
ALIMENTO Bolo 
QUANTIDADE 48.000 unidades 
TIPO Bebezinho, sem recheio, vários sabores 
UNIDADE 40 gr 
EMBALAGEM Embalagem unitária, contidos em caixa de papelão 
MARCA LEFORTH 
R$ UNITÁRIO 0,62 
R$ TOTAL 2 9. 76 O, 00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto preparado com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fálico, 
açúcar, ovos e demais; data de validade de 30 dias a partir da data de 
entrega; 	mínimo 	de 	quatro 	sabores; 	sem 	recheio. 	NECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 23 
ALIMENTO Bolo 
QUANTIDADE 42.000 unidades 
TIPO Bebezinho, com recheio, vários sabores 
UNIDADE 40 gr 
EMBALAGEM Embalagem unitária, contidos em caixa de papelão 
MARCA SANTA EDWIGES 
R$ UNITÁRIO 0,66 
R$ TOTAL 27.720,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto preparado com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fálico, 
açúcar, ovos e demais; data de validade de 30 dias a partir da data de 
entrega; mínimo de quatro sabores; com recheio. 

ITEM 29 
ALIMENTO Colorau 
QUANTIDADE 160 kg 
TIPO Em pó 
UNIDADE 500 g - 1 kg 
EMBALAGEM Saco Plástico Atóxico 
MARCA PIRA 
R$ UNITÁRIO 4,40 
R$ TOTAL 704,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO Produto obtido do pá fino de urucum, coloração avermelhada; livre de 

sujidades. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

ITEM 43 
ALIMENTO Grão de Bico 
QUANTIDADE 800 kg 
TIPO - 
UNIDADE 500 g - 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA PIRA 
R$ UNITÁRIO 12,00 
R$ TOTAL 9.600,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies; vardade mínima de 
05 meses a contar da data da entrega. 

ITEM 70 
ALIMENTO Doces variados 
QUANTIDADE 4.500 und 
TIPO Sacolinha surpresa (outubro, dia das crianças) 
UNIDADE - 
EMBALAGEM Saco plástico  

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
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MARCA VARIADA 
R$ UNITÁRIO 4,80 
R$ TOTAL 21.600,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Sacolinha surpresa contendo 12 itens sendo: 1 pirulito + 1 bombom + 2 
chicletes + 4 balas + 1 doce de leite + 1 paçoca + 1 pipoca doce 15 g + 1 
chocolate tipo moranguete/ stickadinho/guada-chuua. 

3.1.1 Valor Total de R$ 90.744,00 (noventa mil e setecentos e quarenta e quatro 
reais). 

3.2. ROTULAÇÃO: 
3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no Órgão Competente, 

data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de preparo, composição 
nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre conservação. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A CONTRATATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

4.4. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.8. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 

4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ ou 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado a. resultado 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise do produtos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade fisic quimi 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 
6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e conforme a 

necessidade do Depto Requisitante. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata Registro de Preços. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. COZINHA PILOTO Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: cozinhapilotogconchal.sp.gov.br  e 
ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 

mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 

9. AMOSTRA: 
9.1. Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

termo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: Ilva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 

11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 
11.1.1.n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenh 

12. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
12.2. Ariane Fernandes Fadel Caleffi - Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 

12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 

Rua Francisco Ferreira Alves a° 364 - Centro - Conchal SP - CEP; 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchalsp.gov.hr  



Assinatur 

.1 
CONTRATADA 
Nome e cargo: Sr. Luiz 
E-mail institucional: nova 

ênio Cardoso Scheidt - Gerente. 
arfa tvuol.com.br  

Assinatu 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	Scheidt & Cia Ltda. - ME. 
ATA: 	 n° 14/18. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 

ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 21 de março de 2018. 

CONTRAT TE 

Nome e cai o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail inst ucional: prefeito(iiconchal.sp.gov.br  
E-mail pes's : vandomagnusson(thotmail.com  

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP ~ CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-inail: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., situada na Rua Wilk Ferreira de 

Souza n° 251, Bairro Distrito Industrial, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de SP, 

CEP. 15.035-510, e-mail: nutricionalerdnutricionale.com.br, Fone: (17) 3211-2030 

inscrita no CNPJ n° 08.528.442/0001-17 e Inscrição Estadual a° 647.492.838.110, 

representada pelo Srta. Barbara Cruz Faitarone, portadora do CPF 384.881.378-50 e 

RG 	46.868.697-6, denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" 

nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada, cujo, o 

resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP 

o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual 

aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (estocáveis 

e especifico para datas comemorativas) nas quantidades, termos e condições descritas 

no ANEXO VII - Termo de Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, 

tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° 

lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 206.177,40 (duzentos e seis mil cento e 

setenta e sete reais e quarenta centavos). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às e presas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses le mente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e ampla 
defesa. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 

partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador /Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concoirente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de OS (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender os bens 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e condições conti s no 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA. OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 

	

	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 

	

	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Pref itura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço pré tando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na trega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

10.2. Além das obrigações resultantes da observáncia da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contra afia  ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois] anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administra , nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8. .6/93 
atualizada. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qualqu outro por mais privilegiado que seja. 
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3. 	DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE 

ITEM 01 
ALIMENTO Achocolatado 
QUANTIDADE 1.800 kg 
TIPO Em pó vitaminado 
UNIDADE 1 kg .../ 
EMBALAGEM Saco de polietileno atóxico 
MARCA TEC NUTRIU 
R$ UNITÁRIO 5,18 
R$ TOTAL 9.324,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Obtido pela mistura de cacau alcalino em pá, leite em pó, sal refinado, 
aOcar, vitaminas A, C, 131, 132, 136, B12, H, PP, ácido fálico, e minerais, 
ferro e zinco, aroma natural de chocolate; constituído de pó fino e 
homogêneo; isento de farinha, 	sujidades e materiais estranhos, 
hermeticamente fechado por termossoldagem, rotulado de acordo com a 
legislação vigente. 

j1) 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ie 884/18 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP {Estocáveis 

e especifico para datas comemorativas). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar reali7ado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2018 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio e ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste 
termo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é 
que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente solicitação. 
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ITEM 05 
ALWENTO Amido 
QUANTIDADE 100 kg 
TIPO Milho 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico impermetiael 
MARCA TEC NUTRI 

3,33 R$ UNITÁRIO 
R$ TOTAL 333,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto amiláceo extraído do milho; com aspecto, cor, cheiro e sabor 
característico; isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 
de 06 meses a contar da entrega. Embalagem íntegra, sem rasgos ou 
furos. 

ITEM 08 

ALIMENTO Atum 
QUANTIDADE 300 and 
TIPO Em conserva 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Lata/ bag 
MARCA 88 
R$ UNITÁRIO 25,00 
R$ TOTAL 7.500,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Atum ralado em água de constituição (ao próprio suco), óleo coméstivel e 
sal. Deve ser preparado com atum em conserva, pré-cozido e salmorado, 
livre de vísceras, pele, espinhas e carnes escuras.NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Não contem conservantes como os demais produtos desta 
natureza Deve ser transportado em veiculo limpo, livre de umidade, 
fungos, insetos, roedores ou qualquer material estranho. Embalagem 
plástica atamjnisodirs.NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 21 
AUMENTO Biscoito de polvilho 
QUANTIDADE 1.200 kg 
TIPO Salgado 
UNIDADE 180 - 200 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA RATINHO 
R$ UNITÁRIO 18,15 
R$ TOTAL 21.780,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Formato rosca ou palito; validade mínima de 45 dias a contar da data 
de entrega;Data de fabricação de no máximo 10 duos anterior a data de 
entrega. Sem gordura Trans. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 24 
ALIMENTO Caldos em pó 
QUANTIDADE 200 kg 
TIPO Carne, legumes ou galinha 
UNIDADE licq 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico  
MARCA TEMPEALIS 
R$ min:Mero 2,90 
R$ TOTAL 580,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Constituído de produtos de la qualidade (carne bovina, cebola, alho em 
pó, RaIRri, realçfidores de sabor, sal e amido de milho), isento de corpos 
estranhos_ Validade de 04 meses a partir da data de entrega. 

     

ITEM 
ALIMENTO 
QUANTIDADE 

30  
Creme de leite 
200 unidades 
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TIPO U.H.T. 
U1VIDADE Ilibe 
~AGEM Caixa Tetra Park 
MARCA rrAarsÉ 
R$ UNITÁRIO 9,60 
R$ TOTAL 1.920,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Creme de leite em pó desnatado, espessantes e estalnlizantes; deverá ser 
homogeneizado e não deve conter glúten. A embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no 
rótulo da embalagem; validade mínima de 4 meses a contar da data de 
entrega. 

ITEM 31 
Doce de goiaba AUMENTO 

QUANTIDADE 100 unidades 
TIPO Cremoso 
UNIDADE 4,8 kg 
EMBALAGEM Balde plástico 
MARCA ZAVANTE 
R$ UNITÁRIO 18,50 
R$ TOTAL  1.850,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Doce em pasta obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal 
com açúcar, com ou sem adição de água contendo pediria, _ajustador de 
PH e outros ingredientes permitidos a sua composição; com consistência 
cremosa, isento de sujidades, parasitas e larvas; com aspecto, cor, cheiro 
e sabor característico; validade mínima de 10 meses a contar da data de 
entrega. 

ITEM 32 
ALIMENTO Doce de leite 
QUANTIDADE 100 unidades 
TIPO Cremoso 
UNIDADE 10 kg 
EMBALAGEM Balde plástico ou lata 
MARCA ÁUREA 
R$ UNITÁRIO 50,17 
R$ TOTAL 5.017,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Doce em pasta, com consistência cremosa, isento de sujidades; com 
aspecto, cor, cheiro e sabor característico; validade mínima de 10 meses a 
contar da data de entrega. 

ITEM 34 
ALIMENTO Extrato de tomate concentrado 
QUANTIDADE 300 unidades 
TIPO Massa/ Pasta 
UNIDADE 4,1 kg 
EMBALAGEM Lata/ Bag 
MARCA BONARE 
R$ UNITÁRIO 12,00 
R$ TOTAL 3.600,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Tomate, sal e açúcar. Produto resultante da concentração da polpa por 
processo tecnológico; preparado com frutos maduros, selecionados e sem 
pele, sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação; 
validade mínima de 12 meses a contar da entrega; latas sem amassado, 
bags bem fechadas, sem furos, de material resistente. NECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM  35 
ALIMENTO  Farinha de mandioca torrada 
QUANTIDADE  300 kg 
TIPO Bronca torrada 
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UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico 
MARCA SIAMAR 
R$ UNITÁRIO 4,65 
R$ TOTAL 1.395,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Do produto da torrefação das raízes de mandioca desidratas, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 06 meses a contar da 
entrega 

ITEM 36 
ALIMENTO Farinha de milho 
QUANTIDADE 1.300 kg 
TIPO Amarela 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico 
MARCA AGROBAL 
R$ UNITÁRIO 2,20 
R$ TOTAL 2.860,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Do grão de milho torrado e peneirado; isenta de sujidades, parasitas e 
larvas; validade mínima de 06 meses a contar da entrega 

ITEM 37 
ALIMENTO Farinha de trigo 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Especial 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA MA.RRAICECH 
R$ UNITÁRIO 1,50 
R$ TOTAL 450,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Obtida a partir de cereal limpo, desgerminado, com uma extração márima 
de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,385%; obtida do trigo moído, 
limpo, desgerminado; de cor branca; enriquecida com ferro e ácido fólíco; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo, 
materiais terrosos e umidade; validade mínima de 60 dias a contar da 
data de entrega 	Deve ter rendimento excelente. 	NECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 40 
~mirro Fermento 
QUANTIDADE 50 und 
TIPO Químico, em pó 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAWAI 250g 
MARCA TRISAM7 
R$ UNITÁRIO 11,70 
R$ TOTAL 585,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Fermento químico com validade mínima de 4 meses a contar da dota de 
entrega; acondicionado em lata hermeticamente fechada.. 

ITEM 42 
ALIMENTO Gelatina 
QUANTIDADE 120 kg 
TIPO Em pó, sabores 
UNIDADE 1 kq 
EMBALAGEM Saco de polietueno leitoso ai:Cacica 
MARCA 13ONDELI 
R$ ~Mino 5,32 
R$ TOTAL 638,40 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Enriquecida com vitaminas e minerais; composto de açúcar, sal, agente 
tamponante,acidultmte; aroma artificial,;  corantes artificiais e outras 
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substâncias permitidas, ingredientes câns e limpos, validade mínima de 
10 meses a contar da data de entrega, em embalagem apropriado 
hermeticamente fechada por termassoldagem e rotulado de acordo com a 
legislação Pigente.  

ITEM 44 
AUMENTO Leite 
QUANTIDADE 700 kg 
TIPO Em pó, integral sem açúcar 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico metnliwndo atóxico 
MARCA DANEI 
R$ UNITÁRIO 13,70 
R$ TOTAL 9.590,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Instantâneo integral não modificado; com teor de matéria gorda mínimo 
de 26%; integral; embalagem hermeticamente fechada e rotul riria de 
acordo com a legislação vigente. 

ITEM 45 
ALIMENTO Leite 
QUANTIDADE 44.000 litros 
TIPO Leite longa vida integral 
UNIDADE 1 litro 
EMBALAGEM Caixa tetra pak 
MARCA 130NOLAT 
R$ UNITÁRIO 2,47 
R$ TOTAL 108.680,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Derivado de animais sadios, isento de contaminações, sujidades e corpos 
estranhos; embalagem sem amassados ou danificações; rótulo conforme 
legislação vigente e registro no .Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. 

ITEM 46 
AUMENTO Leite sem lartnce 
QUANTIDADE 150 litros 
TIPO Leite longa vida integral, SEM LACTOSE 
UNIDADE 1 litro 
EMBALAGEM ('.rira tetra pak 
MARCA MATILAT 
R$ UNITÁRIO 3,00 
R$ TOTAL 450,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, 
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Derivado de 
animais qndios, isento de contaminações, sujidades e carpas estranhos; 
embalagem sem amassados ou danificações; rótulo conforme legislação 
vigente e registro no At-mistério da Agricultura. SM DIF'0A. 

ITEM 52 
AUMENTO Maionese 
QUANTIDADE 300 baldes 
TIPO - 
UNIDADE 3 kg 
EMBALAGEM Pote plástico 	 .., 
MARCA SIOLLE 
R$ UNITÁRIO 11,50 
R$ TOTAL 3.450,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto que se apresenta em forma de emulsão homogênea; com teor de 
gordura reduzido; não deverá conter gordura trans; produzida segundo os 
critérios de boas práticas de fabricação e em consonância com a 
legislação microbiológica específica e isenta de resíduos de pesticidas e 
contaminardes inorgetnicos.Consistèricia firme. NECESSÁRIO AMOSTRA. 
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ITEM 53 
ALIMENTO Margarina vegetal 
QUANTIDADE 100 baldes 
TIPO Cremosa e com sal, 75% de lipídeos 
UNIDADE 15 kg 
EMBALAGEM Pote plástico ateado° 
MARCA COAMO 
R$ UNITÁRIO 66,40 
R$ TOTAL 6.640,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Teor de lipídios de forma precisa na embalagem mínimo de 75%; 
podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto 
cor, cheiro e sabor característico; validade mínima 05 meses a contar da 
data de entrega, sem gordura trans. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 60 
ALIMENTO Óleo de soja refinado 
QUANTIDADE 4.500 unidades 
TIPO a 
UNIDADE 900 ml 
EMBALAGEM Pet contida em mira depapelão 
MARCA VILA MIM 
R$ UNITÁRIO 2,90 
R$ TOTAL 13.050,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Comestível, refinado, com adição de antioxidantes, sem cheiro, obtido de 
espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; embalado em 
pet com 900 ml, acondicionado em caixa de papelão reforçado 
(embalagem secundária). 

ITEM 61 
ALIMENTO Orégano 
QUANTIDADE 20 kg 
TIPO Primeira qualidade 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Embalagem resistente 
MARCA SIAMAR 
R$ UNITÁRIO 38,00 
R$ TOTAL 760,00 
DESCRIÇÃO TÉC.NICA / 
OBSERVAÇÃO 

De primeira qualidade, embalagem resistendete com 500 gr. Validade 
mínima de 120 dias da data de entrega do produto. 

ITEM 62 
ALIMENTO Sal 
QUANTIDADE 2500 kg 
TIPO Refinado e iodado 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico resistente 
MARCA PLUMA 
R$ UNITÁRIO 0,65 
R$ TOTAL 1.625,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Iodado; com mínimo de 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, com 
validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem 
Via, sem furos ou rasgos. 

ITEM 63 
Amarro Seleta de legumes 
QUANTIDADE 250 latas 
TIPO Em conserva 
UNIDADE 3 kg (drenado de 2 kg) 
EMBALAGEM raro  
MARCA PREDILECTA 
R$ UNITÁRIO 9,20 
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R$ TOTAL 2.300,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata 
OBSERVAÇÃO cortadas em cubos, em conserva; cozidas hermeticamente, estrutura e 

tamanhos uniformes; pesando 3 kg, matéria prima limpa, com aspecto, 
cor, odor e sabor característicos e textura macia própria de cada tipo de 
ingrediente; isenta de parasitas, detritos, defeitos, cascas, resíduos de 
vegetais; embalado em laias acondicionadas em miras de papelão 
reforçado (embalagem secundária). 

ITEM 66 
ALIMENTO Azeite 
QUANTIDADE 200 und 
TIPO Extra Virgem 
UNIDADE 500 ml 
EMBALAGEM Lata ou Plástico inquebrável, feita de Politereftalato de etileno 
MARCA TRADIÇÃO 
R$ UNITÁRIO 9,00 
R$ TOTAL 1.800,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Azeite de oliva extra virgem com acidez máxima de 0,8% (em ácido oleiro) 
- para temperar salada; embalagem com 500 mLPrazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir dota de entrega 

3.1.1 Valor Total de R$ 206.177,40 (duzentos e seis mil cento e setenta e sete reais e 
quarenta centavos). 

3.2. ROTULAÇÃO: 
3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no Órgão Competente, 

data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de preparo, composição 
nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre conservação. 

4. 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A CONTRATATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

4.4. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de  qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.8. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 
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4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao resultado 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade fisico-química e 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 
6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e conforme a 

necessidade do Depto Requisitante. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses apás a assinatura da Ata Registro de Preços. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. COZINHA PILOTO - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: cozinhapilotoconchal.sp.gov.br  e 
ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 

mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 

9. AMOSTRA: 
9.1. Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

termo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: Ilva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 
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11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 
11.1.1. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2.n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
12.2. Ariane Fernandes Fadei Caleffi - Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 

12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 

r,...._,. r..... 	Cfl rnn. 11.,0.) tsnr. 



Assinatura: 

ale nutricionale.com.br  

CONTRAT 
Nome e cargo: Barbara Cruz 
E-mail institucional: nutric' 

aitarone - Representante Comercial 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. 
n° 15/1S. 
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a 
merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 
João Carlos Godo* Dg°. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 21 de março de 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e c o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail inteti cional: prefeitoWconchal.sp.gov.br  
E-mail p 	: vandomaznussonW,hotmail.com  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

J.R. RONCATO BEBIDAS ME, situada na Rod SP 332 CHL 376 s/n°, Bairro Tujuguaba, na 

cidade de Conchal, Estado de SP, CEP. 13.835-000, e-mail: joao(àroncatoagro.com.br,  

Fone: (19) 99201-8515 inscrita no CNPJ n° 29.313.972/0001-18 e Inscrição Estadual 

n° 270.032.809.114, representada pelo Sr. João Roberto Roncato, portador do 

CPF n° 076.402.848-05 e RG n° 15.126.079, denominada CONTRATADA, do tipo 

"MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei 

federal n° 8.666/ 93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 

da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo 

Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar 

os preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de 

Conchal SP (estocáveis e especifico para datas comemorativas) nas quantidades, 

termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do mencionado edital, 

que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja 

proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 25.678,00 

(vinte e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 1galme 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a a 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) me 	contados a 
partir da data de assinatura. 

Rua Francisco Ferreira Alves IP 364 - Centro - Conchal SP -- CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 1 Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchalsp.gov.br  
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CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) par , no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Reg .tro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender o 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e condições co 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
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7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/ entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/ gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Pref 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço pre 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na e 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obri 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou 
desacordo com apresentado na proposta. 

10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.66 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (1.9) 3866-8614 • e-snail: licitacao@conchal.sp.gov.hr  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
Através do Departamento/ Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administrai ão, nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8 •66/93 
atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE pro 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial 	em J 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo o For. da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/ SP, excluído qu J uer o o por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis 

e especifico para datas comemorativas). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2018 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio e ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste 
termo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é 
que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE 

ITEM 02 
ALIMENTO Achocolatado líquido 
QUANTIDADE 8.500 unidades 
TIPO Líquido, pronto_para beber 
UNIDADE 01 litro 
EMBALAGEM Reembaladas em caixa de papelão vedadas 
MARCA MATILAT 
R$ UNITÁRIO 2,92 
R$ TOTAL 24.820,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Pronto pra beber, composto de leite reconstituído. Embalagens Te a 
Pack individuais de 01 	litro, reembaladas em caixa de pap ao 
vedadas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 	ote, 
data de validade, quantidade deproduto e atender as exigências rio  
ministério da agricultura e DIPOA e do regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal. Prazo de validade 
mínimo de 06 meses a partir data de entrega.NECESSÁRIO AMOSTRA. 
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ITEM 10 
ALIMENTO Água Mineral 
QUANTIDADE 40 caixas 
TIPO Sem Gás 
UNIDADE Copo 200 ml 
EMBALAGEM Copo plástico 200 ml acondicionado em caixa de papelão reforçada 

(embalagem secundária contendo 48 und. 
MARCA POMPEA 
R$ UNITÁRIO 21,45 
R$ TOTAL 858,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Água mineral natural sem gás, acondicionada em copos de 200 ml com 
tampa aluminizada. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

3.1.1 Valor Total de R$ 25.678,00 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais). 

3.2. ROTULAÇÃO: 
3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no Órgão Competente, 

data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de preparo, composição 
nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre conservação. 

4. 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A CONTRATATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

4.4. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em pa te, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualq er 
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.8. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: regis 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenament 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orienta 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 

4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para an 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolviment 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao result 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 
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4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade físico-química e 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 
6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e conforme a 

necessidade do Depto Requisitante. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata Registro de Preços. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. COZINHA PILOTO - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: cozinhapiloto(ã,,,conchal.sp.gov.br  e 
ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 

mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 

9. AMOSTRA: 
9.1. Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

termo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: Ilva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 

11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias /dos 
Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 

11.1.1.n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2.n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3.n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) N 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
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12.2. Ariane Fernandes Fadel Caleffi - Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 

12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 
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Assinatura: 

CONTRATADA 
Nome e cargo: João Roberto Roncato - Administrador. 
E-mail institucional: 	catoa ro.com.br. 

Assinatur : 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	J.R. Roncato Bebidas ME. 
ATA: 	 n° 16/18. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 

ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 21 de março de 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e cai 
E-mail insÚ 
E-mail pesZo 

: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
cional: prefeito(ticonchal.sp.gov.br   

vandomagnusson(thotmail.com   
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., situada na Rua 7 n° 159, Centro em Corumbataí SP —

CEP. 13.540-000, e-mail: licitacão(a)joaoafonso.com.br  e Fone: (19) 3577-9700, inscrita 

no CNPJ n° 53.437.315/0001-67 e Inscrição Estadual n° 275.001.195.110, 

representada por seu representante comercial o Sr. Cristiano Altarugio, portador do 

CPF n° 311.339.538-08 e RG n° 32.240.736-9, denominada CONTRATADA, do tipo 

"MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei 

federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 

da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo 

Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar 

os preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de 

Conchal SP (estocáveis e especifico para datas comemorativas) nas quantidades, 

termos e condições descritas no ANEXO VII — Termo de Referência do mencionado edital, 

que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja 

proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: 

R$ 118.109,80 (cento e dezoito mil cento e nove reais e oitenta centavos). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
— DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII — TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
— DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditóri9 e a ampla 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze eses c tados a 
partir da data de assinatura. 
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CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também .a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva.(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vende os bens 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e condições c. tidas no 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
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7.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro' de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
— DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observãncia da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na -ntrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigar;.-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prest 
desacordo com apresentado na proposta. 
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10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE provi, enciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em ornai de 
grande circulação no município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
— DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cal-  do oro da Comarca de Moji Mirim — Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído calque outro por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO VII  

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/ 18 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis 

e especifico para datas comemorativas). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2018 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio e ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste 
termo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é 
que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para, a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE 

ITEM 04 
ALIMENTO Açúcar 
QUANTIDADE 4.000 kg 
TIPO Cristal 
UNIDADE 5 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA COLONIAL 
R$ UNITÁRIO 1 22 p_... 
R$ TOTAL 4.880,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro característico 	sem 
fermentação, 	isento de sujidades, parasitas, 	materiais 	terro ds,, e 
detritos, animais ou vegetais; validade mínima de 06 meses 7a. r da 
data de entrega. 

ITEM 06 .......--- 

ALIMENTO Arroz 
QUANTIDADE 27.000 kg sit 
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TIPO Aqulhinha tipo 1 
UNIDADE 5 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA BOA ESPERANÇA 
R$ UNITÁRIO 1,75 
R$ TOTAL 47.250,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Beneficiado polido, longo fino, tipo 1, de primeira qualidade, sem 
necessidade de lavagem, grãos inteiros; com teor de umidade máxima 
de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; com validade 
mínima de 05 meses a contar da data de entrega.1VECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 11 
ALIMENTO Biscoito doce com recheio 
QUANTIDADE 3.200 pacotes 
TIPO Waffer, vários sabores 
UNIDADE 120 - 140 gr 
MARCA BAUDUCO 
R$ UNITÁRIO 1,60 
R$ TOTAL 5.120,00  
EMBALAGEM Saco plástico 	atóxico, 	contidos 	em 	caixa 	de papelão 	reforçada 

(secundária) 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

De farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas; validade de 05 meses a contar da data de entrega, deve ser 
crocante e com sabor característico, deverá se apresentar de duas em 
duas no pacote (lado a lado e não somente uma bolacha por 
fileira).NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 12 
ALIMENTO Biscoito doce com recheio 
QUANTIDADE 3.200 pacotes 
TIPO Recheada, vários sabores 
UNIDADE 130 - 145gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico, contidos em caixa de papelão (secundária) 
MARCA BAUDUCO 
R$ UNITÁRIO 0,97 
R$ TOTAL 3.104,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias 
permitidas, sem gordura trans; validade de 05 meses a contar da data 
de entrega, deve ser crocante e com sabor característico. NECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 13 
ALIMENTO Biscoito doce sem recheio 
QUANTIDADE 3.500 pacotes 
TIPO Leite, maisena ou maria 
UNIDADE 400 gr 
EMBALAGEM Saco plástico 	atóxico, 	contidos 	em 	caixa de papelão 	reforçada 

(secundária) 
MARCA LE PETIT 
R$ UNITÁRIO 1,90 
R$ TOTAL 6.650,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De maisena, leite ou maria; de farinha de trigo, gordura vegetal, sal, 
açúcar e outras substâncias permitidas; validade mínima de 05 meses 
a contar da data de entrega, o produto não deve 	nter soja e 
substancias corantes de qualquer natureza em sua c fecção, sem 
gordura trans, deve ser crocante e com sabor característico 
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ITEM 15 
ALIMENTO Biscoito salgado 
QUANTIDADE 4.000 pacotes 
TIPO Agua e Sal 
UNIDADE 400 gr 
EMBALAGEM Saco plástico 	atóxico, 	contidos 	em 	caixa 	de papelão 	reforçada 

(secundária) 
MARCA LE PETIT 
R$ UNITÁRIO 1,92 
R$ TOTAL 7.680,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Biscoito salgado; farinha de trigo, gordura vegetal, 	água e outras 
substâncias permitidas; validade mínima 05 meses a contar da entrega. 
Deve ter formatos diversos dentro do pacote. O produto não deve conter 
substancias corantes de qualquer natureza em sua confecção. Sem 
gordura trans, deve ser crocante e com sabor caracteristico.1VECESSÁRIO 
AMOSTRA. 

ITEM 33 
ALIMENTO Ervilha 
QUANTIDADE 250 latas 
TIPO Em conserva 
UNIDADE 3 kg (peso drenado 2 kg) 
EMBALAGEM Lata 
MARCA PREDILECTA 
R$ UNITÁRIO 7,68 
R$ TOTAL 1.920,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Reidratada em conserva; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e 
coloração uniformes; acondicionado em lata com 3 kg, não amassadas 
com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega. 

ITEM 39 
ALIMENTO Feijão 
QUANTIDADE 8.000 kg 
TIPO Preto 
UNIDADE 2 kg 
EMBALAGEM Embalagem plástica atóxica 
MARCA NENÊ 
R$ UNITÁRIO 3,55 
R$ TOTAL 28.400,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Classe preto tipo 1; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; no 
máximo de 2% de impurezas; com teor de umidade máxima de 15%; 
isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e 
espécies; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega. 
NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 41 
ALIMENTO _Fubá 
QUANTIDADE 2.500 kg 
TIPO Mimoso especial 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA ZANIN  
R$ UNITÁRIO 1,30 
R$ TOTAL 3.250,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Do grão de milho moído; de cor amarela; com ^...rpe o, cor, cheiro e sabor 
próprios; enriquecido com ferro e ácido fálico; com 	usência de umidade, 
fermentação, ranço; isento de sujidades, parasit s, larvas; validade 
mínima de 04 meses a contar da data de entrega. 
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ITEM 47 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Padre Nosso 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA GALO 
R$ UNITÁRIO 2,60 
R$ TOTAL 780,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 

ITEM 48 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Ave Maria 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA GALO 
R$ UNITÁRIO 2,60 
.R$ TOTAL 780,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 

ITEM 49 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 300 kg 
TIPO Alfabeto 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA GALO 
R$ UNITÁRIO 2,85 
R$ TOTAL 855,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 
vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 

ITEM 50 
ALIMENTO Macarrão 
QUANTIDADE 500 kq 
TIPO Parafuso 
UNIDADE 500 ,gr 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA DONA BENTA 
R$ UNITÁRIO 2,65 /1 
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R$ TOTAL 1.325,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / Massa alimentícia; seca; formato característico de boa qualidade, sêmola, 

OBSERVAÇÃO vitaminado com farinha de trigo comum = 57,67%, farinha de trigo 
especial = 17,68, amido de milho = 1,53%, corante natural, tempo de 
cozimento 06 minutos; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, com 
validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. Sem ovos. 

ITEM  54 
ALIMENTO Milho de pipoca 
QUANTIDADE 600 kg 
TIPO Pipoca 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco plástico transparente atóxico 
MARCA MAMAR 
R$ UNITÁRIO 3,12 
R$ TOTAL 1.872,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

De primeira qualidade, beneficiado, polido limpo e isento de sujidades, 
parasitas e larvas; com validade mínima de 06 meses a contar da data 
de entrega. 

ITEM 55 
ALIMENTO Milho de Canjica 
QUANTIDADE 600 kg 
TIPO Canjica 
UNIDADE 500gr 
EMBALAGEM Saco plástico transparente atóxico 
MARCA SIAMAR 
R$ UNITÁRIO 2,30 
R$ TOTAL 1.380,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

De primeira qualidade, beneficiado, polido limpo e isento de sujidades, 
parasitas e larvas; com validade mínima de 06 meses a contar da data 
de entrega. 

ITEM 56 
ALIMENTO Milho verde 
QUANTIDADE 300 latas 
TIPO Em conserva 
UNIDADE 3 kq (drenado de 2 kq) 
EMBALAGEM Lata 
MARCA QUERO 
R$ UNITÁRIO 7,53 
R$ TOTAL 2.259,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes; 
acondicionado em lata com 3 kg e sem amassados, com validade mínima 
de 12 meses a contar da data da entrega. 

ITEM 65 
ALIMENTO Vinagre 
QUANTIDADE 672 frascos 
TIPO Tinto  
UNIDADE 750 ml  
EMBALAGEM 
	  secundária) 

Frasco plástico 	atóxico contido em caixa de papelã. 	embala ém 

MARCA NEVAL 
R$ UNITÁRIO 0,90 
R$ TOTAL 604,80 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Agrim fermentado 	acético 	de 	álcool e 	vinho 	tin 	resultante 	da 
fermentação de álcool (90%), com vinho tinto (10%); isento de corant' 
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artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, 
material terroso, e detritos de animais e vegetais, com validade mínima 
de 10 meses a contar da data da entrega, com tampa inviolável, 
hermeticamente fechado.  

3.1.1 Valor Total de R$ 118.109,80 (cento e dezoito mil cento e nove reais e oitenta 
centavos). 

3.2. ROTULAÇÃO: 
3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no Órgão Competente, 

data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de preparo, composição 
nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre conservação. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A CONTRATATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

4.4. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.8. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 

4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao re ltado 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos p dutos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade fisico-qu c e 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 
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6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 
6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e conforme a 

necessidade do Depto Requisitante. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata Registro de Preços. 

7. LOCAL DE ENTREGA /EXECUÇÃO: 
7.1. COZINHA PILOTO - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal — SP 

CEP: 13835-000 — Fone: (19) 3866-2577 — e-mail: cozinhapilotoQconchal.so.gov.br  e 

ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 

mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 

9. AMOSTRA: 
9.1. Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

termo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: uva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 

11. 	RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 
11.1.1.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2. n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3. n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) enhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo — Diretor do Departamento de Educação. 
12.2. Ariane Fernandes Fadei Caleffi — Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira — Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara — Cozinheira 

12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva — Servente 
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Assinatur 

CONTRATA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	Comercial João Afonso Ltda. 
ATA: 	 n° 17/18. 
OBJETO: 	 Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a 

merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 

ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal SP, 21 de março de 2018. 

CONTRA ANTE 

Nome e r: o: Luiz Vanderlei Magnusson — Prefeito Municipal 
E-mail iris 	cional: prefeitoconchal.sp.gov.br   
E-mail pés I: vandomaxnussonthotmail.com   

Nome e cargo: Cristiano Altarugio — Representante Comercial 
E-mail institucional: licitacãoRioaoafonso.com.br. 

Assinatura: 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI - EPP, situada na Rua Geraldo Lofrano, n° 379, Bairro 

Jardim Margarida, na cidade de São Jose do Rio Preto, Estado de São Paulo, 

CEP. 13.720-000, e-mail: clientespaulista250(a)hotmail.com,  Fone: (19) 3608-3347, 

inscrita no CNPJ n° 62.225.370/0001-84 e Inscrição Estadual n° 646.014.890.110, 

representada pelo Proprietário Sr. José Osvaldo Merli, portador do 

CPF n° 357.258.858-87 e RG n° 4.219.327-8, denominada CONTRATADA, do tipo 

"MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei 

federal n° 8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 

da proposta apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo 

Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar 

os preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de 

Conchal SP (estocáveis e especifico para datas comemorativas) nas quantidades, 

termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do mencionado edital, 

que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja 

proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 59.660,00 

(vinte e quatro mil cento e cinqüenta reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender os bens 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e condições contidas no 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado. 
7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observãncia da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 
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V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for ent regue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/ 93 
atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 
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ALEX CORDEIRO 
Pregoeiro 

AND 	I MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
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13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕ FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilizaç-o da è ente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a c go d 'oro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluíd uai. er'outro por mais privilegiado que seja. 

X 
MERCANTIL PAULI A 250 EIRELI - EPP 

Sr. José Os Ido Merli 
Proprie ti rio 

ANEXO VII 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis 

e especifico para datas comemorativas). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2018 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio e ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste 
termo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é 
que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. 	UANTIDADE 

ITEM 07 

ALIMENTO Arroz 
QUANTIDADE 600 kg 
TIPO Integral 
UNIDADE 1 kg 

EMBALAGEM Saco plástico atóxico, contidos em saco plástico reforçado (secundária) 
MARCA PANELA DE FERRO 
R$ UNITÁRIO 370 
R$ TOTAL 2.220,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Longo, fino, tipo 1, de primeira qualidade, sem necessidade de lavagem, 
grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de 
sujidades e materiais estranhos; com validade mínima de 05 meses a 
contar da data de entrega.NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 28 
ALIMENTO Coco 

QUANTIDADE 100 kg 
TIPO Ralado 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico atóxico 
MARCA COQUIL 
R$ UNITÁRIO 22,00 

.\ R$ TOTAL 2.200,00 / 
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DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado; obtido por 
processo tecnológico adequado; isento de impurezas, sujidades e ranço 
(gosto de sabão); validade mínima de 08 meses a contar da data de 
entrega.  

  

ITEM 58 
AUMENTO Mistura para preparo de Bebida Láctea Sabor Morango 
QUANTIDADE 150 kg 
TIPO Em pó, enriquecido com vitamina e sais minerais 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco de polietileno aluminizado 
MARCA SUSTENTARE 
R$ UNITÁRIO 1 1, 80 
R$ TOTAL 1.770,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Mistura para o preparo de bebida láctea sabor morango; composto por 
açúcar, soro de leite em pó, leite integral em pó, espessante amido 
modificado, gordura vegetal de algodão, mistura de vitaminas e minerais 
(Vitamina A, C, B1, B6, Niacina, Ferro e Zinco), estabilizante lecitina de 
soja, aromatizantes idênticos aos naturais, sal e corantes artificiais; 
isento de gordura trans; rótulo com informações nutricionais e data de 
fabricação e validade impressas de forma clara e indelével; data de 
validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação. A 
dissolução em água deve ser perfeita e o sabor não deve ser doce 
demais, 	nem aguado. 	Entregar amostra em embalagem original. 
NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 59 
ALIMENTO Molho de tomate refogado 
QUANTIDADE 400 unidades 
TIPO Bag 
UNIDADE 2 kg 
EMBALAGEM Bag 
MARCA BONARE 
R$ UNITÁRIO 3,55 
R$ TOTAL 1.420,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Produto resultante da concentração da polpa por processo tecnológico; 
preparado com frutos maduros, selecionados e sem pele, sementes e 
corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação; validade mínima 
de 12 meses a contar da entrega; latas sem amassado, bags bem 
fechadas, sem furos, de material resistente. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 64 
ALIMENTO Suco tetra pack sabores variados 
QUANTIDADE 15.000 unidades 
TIPO Sabor uva, pessêgo, abacaxi, manga, goiaba, caju e maracujá 
UNIDADE 1 litro 
EMBALAGEM Caixa tetra pack 
MARCA IZZY 
R$ UNITÁRIO 3,47 
R$ TOTAL 52.050,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Ingredientes: Água, açúcar, sucos de maçã, laranja, uva, abacaxi e 
maracujá, vitaminas (C, E, B3, A, D, B6 e B12), acidulante ácido cítrico, 
aroma 	sintético 	idêntico 	ao 	natural 	e 	estabilizante 	goma 
guar.Adoçamento: adoçados com suco de maçã. Sem adição de corantes 
ou ingredientes artificiais e com baixo em sódio. Toda a cor do produto 
deve ser proveniente dos sucos adicionados, como cenoura e mirtilo. 

Embalagem de 1 litro. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

3.1.1 Valor Total de R$ 59.660,00 (vinte e quatro mil cento e cinqüenta reais). 

3.2. ROTULAÇÃO: 
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3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no Órgão Competente, 
data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de preparo, composição 
nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre conservação. 

4. 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A CONTRATATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

4.4. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.8. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 

4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao resultado 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade fisico-quimica e 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 
6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e conforme a 

necessidade do Depto Requisitante. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata Registro de Preços. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
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7.1. COZINHA PILOTO - Rua Mato Grosso, s/n Parque Industrial em Conchal - SP 
CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: cozinhapilotogconchaLsR.gov.br  e 
ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 

mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 

9. AMOSTRA: 
9.1. Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

termo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: Ilva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 

11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 
11.1.1.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3.n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
12.2. Ariane Fernandes Fadei Caleffi - Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 

12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de Conchal. 
CONTRATADA: 	Mercantil Paulista 250 Eireli - EPP 
ATA: 	 n° 18/18. 
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OBJETO: 

Assinatur 

CONTRATADA 
Nome e cargo: Sr. José Osvaldo Merli - Proprietário. 
E-mail institucional: clientespaulista250@hotmail.com  

Assinatura:).. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a 
merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 

ADVOGADO: 	João Carlos Godoi Ugo. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 21 de março de 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e car o: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail ins uc'onal: prefeitoWconchal.sp.gov.br   
E-mail pesa : va doma nusso a otmail.com  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  19/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS EIRELLI -EPP, situada na Rua Padre João 

Gualberto, n° 558, Bairro Imirim, na cidade de São Paulo/SP, CEP. 02.537-000, 

e-mail: licitação(à1gabeefoods.com.br,  Fone: (11) 2589-3635 inscrita no 

CNPJ n° 26.742.152/0001-53 e Inscrição Estadual n° 141.564.994.119, representada 

pela Proprietária Sra Gabrielle Rezende Nobrega Zamboni, portadora do CPF n° 

409.858.568-58 e RG n° 38.423.190-1, denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR 

PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal n° 

8.666/93 atualizada e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada, cujo, o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito 

Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os 

preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de 

Conchal SP (estocáveis e especifico para datas comemorativas) nas quantidades, 

termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de Referência do mencionado edital, 

que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja 

proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 67.615,00 

(sessenta e sete mil seiscentos e quinze reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado confo 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido o 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condiçoe 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender os bens 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e condições contidas no 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitai-  reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observãncia da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 

I 	Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 

11.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidõneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

11.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

11.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do oro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído q alqueí outro por mais privilegiado que seja. 

18~430 

CORDEIRO 
Pregoeiro 

Z VANDERLEI MAGNUSS 
Prefeito Municipal 

GABEE FOODS COMÉR 1,4t4101NTÍCIOS EIRELLI -EPP 
Sra Gabrielle ."ende 	ga Zamboni 

Proprietária 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

TERMO DE REFERENCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis 

e especifico para datas comemorativas). 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação garante a transferência de recursos financeiros para subsidiar a 
alimentação escolar. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com 
base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 

2.2. Com a aproximação do inicio das aulas do ano letivo de 2018 o objetivo é oferecer 
diariamente como complemento alimentar comida de qualidade e com muito sabor 
aos alunos da rede de ensino Municipal. Por isso, o Ministério da Educação reforçou 
o uso dos produtos in natura no cardápio e ao uso de receitas, com mais fibras, 
menos sódio, visando o fortalecimento e a saúde de nossas crianças de forma 
saudável. 

2.3. Todas as escolas do município são beneficiadas com o programa de Alimentação 
Escolar, pois uma alimentação escolar de qualidade é capaz de melhorar o 
desempenho dos estudantes, contribuir para sua saúde e nutrição e também busca 
difundir as boas práticas para nossos alunos e suas famílias, para que possam 
aprender a escolher produtos mais saudáveis. 

2.4. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE preconiza que cada criança 
receba em período de permanência na escola 15% (quinze por cento) de suas 
necessidades nutricionais. 

2.5. Por esses aspectos, e por entender que a natureza do consumo dos bens objeto deste 
termo se enquadra nos termos dos incisos I e II do art. 3° do Decreto 7.892/2013, é 
que se sugere a adoção do Sistema de Registro de Preços para a presente solicitação. 

3. DESCRIÇÃO: 
3.1. QUANTIDADE 

ITEM 14 
ALIMENTO Biscoito doce sem recheio 
QUANTIDADE 4.000 pacotes 
TIPO Rosquinha, vários sabores (coco, leite, chocolate) 
UNIDADE 500 gr 
EMBALAGEM Saco 	plástico 	atóxico, 	contidos 	em 	caixa 	de 	papelão 	reforçada 

(secundária) 
MARCA PANCO 
R$ UNITÁRIO 4,40 
R$ TOTAL 17.600,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

De farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substãncias 
permitidas; validade de 05 meses a contar da data de entreg , sem 
gordura trans, deve ser crocante e com sabor caracteristico.Ndo d 	e ser 
duro(devido ao uso de crianças pequenas), já que será consum o por 
crianças pequenas.NECESSÁRIO AMOSTRA. 	 ,--'-- 
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ITEM  26 
ALIMENTO  Cereal matinal adoçado 
QUANTIDADE  900 kg 
TIPO  Adoçado 
UNIDADE  1 kg 
EMBALAGEM 
	  embalagem de 1 kg 

Saco plástico 	atóxico 	contido 	em 	caixa 	de papelão 	(secundária) 

MARCA  GOLD FLAKES 
R$ UNITÁRIO  7,10 
R$ TOTAL  6.390,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Milho, 	açúcar, 	sal, 	extrato de malte, 	acido ascórbico (vitamina c), 
niacinamida (niacina), ferro reduzido (ferro), oxido de zinco (zinco), 
cloridrato 	de 	piridoxina 	(vitamina 	b6), 	riboflavina 	(vitamina 	b2), 
mononitrato de tiamina (vitamina b1), palmitato de retinol (vitamina a), 
acido fólico (vitamina do complexo b), e cobalamina (vitamina b12). 
NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM  27 
ALIMENTO  Cereal matinal sem açúcar 
QUANTIDADE  750 kg 
TIPO Adoçado 
UNIDADE 1 kg 
EMBALAGEM Saco plástico 	atóxico 	contido 	em caixa 	de papelão 	(secundária) 

embalagem de 1 kg 
MARCA GOLD FLAKES 
R$ UNITÁRIO 9,10 
R$ TOTAL 6.825,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA / 
OBSERVAÇÃO 

Milho, sal, extrato de malte, acido ascórbico (vitamina c), niacinamida 
(niacina), ferro reduzido (ferro), oxido de zinco (zinco), cloridrato de 
piridoxina (vitamina b6), riboflavina (vitamina b2), mononitrato de tiamina 
(vitamina b1), palmitato de retinol (vitamina a), acido fólico (vitamina do 
complexo b), e cobalamina (vitamina b12). NECESSÁRIO AMOSTRA. 

ITEM 38 
ALIMENTO FeUão 
QUANTIDADE 16.000 kg 
TIPO Carioca 
UNIDADE 2 kg 
EMBALAGEM Embalagem plástica atóxica 
MARCA TIO LUIZINHO 
R$ UNITÁRIO 2,30 
R$ TOTAL 36.800,00 
DESCRIÇÃO TÉCNICA/ 
OBSERVAÇÃO 

Tipo 1; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de 
umidade máxima de 15%; isento de material terroso; sujidades e mistura 
de outras variedades e espécies; validade mínima de 05 meses a contar 
da data da entrega. NECESSÁRIO AMOSTRA. 

3.1.1 Valor Total de R$ 67.615,00 (sessenta e sete mil seiscentos e quinze reais). 

3.2. ROTULAÇÃO: 
3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no org. 

data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de prep.' 
nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de A - 
Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre c I! 

4. 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados 	em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

o Competente, 
o, composição 
ndimento ao 

ção. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 

Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 -- e-mail: licitacao@conchalsp.gov.  r 
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4.2. A CONTRATATADA se responsabili?ará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

4.4. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.8. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 

4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao resultado 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade físico-química e 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 
6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e conforme a 

necessidade do Depto Requisitante. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata Registro de Preços. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. COZINHA PILOTO - Rua Mato Grosso, siri Parque Industrial em nchal - SP 

CEP: 13835-000 - Fone: (19) 3866-2577 - e-mail: cozinha 'lot conch..s ov.br e 
ou em outro local designado pelo Departamento competente. 

GARANTIA/VALIDADE: 
A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos com a validade 
mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 

contado a partir da data de fabricação. 

Rua Francisco erreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 1835-00E v.br  

Telefone (19)3866-
F
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9. AMOSTRA: 
9.1. Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

termo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: Ilva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 

11. RECURSO/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 
11.1.1. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2. n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3. n° 33903007/ 123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
12.2. Ariane Fernandes Fadel Caleffi - Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 

12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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9. AMOSTRA: 
9.1. Deverão ser entregues duas (2) amostras para os itens exigidos no item 3. deste 

termo de referencia; 
9.2. A amostra poderá ser entregue na embalagem de menor porção da 

embalagem/marca original 
9.3. O local de entrega será no Departamento de Promoção e Assistência Social, situado 

na Rua Mato Grosso, 512, Parque Industrial em Conchal SP. 
9.4. O prazo de entrega será no dia 09 de março de 2018 das 08:00 às 09:00 horas. 
9.5. Juntamente com as amostras, deverá ser entregue a ficha técnica, registro de rótulo 

e SIF do produto. 
9.6. O fornecedor que não entregar qualquer um dos documentos, terá a amostra 

automaticamente desclassificada; 
9.7. Será analisado além da documentação e descritivo do edital, fatores sensoriais como 

cor, sabor, textura, aspecto e odor. 

10. PESSOAL TÉCNICO: 
10.1. Nutricionista R.T.: Ariane F. F. Caleffi 
10.2. Técnica em Nutrição: Ilva Elaine Cardoso Ferreira 
10.3. Cozinheira Chefe: Maria Donizetti Martins Manara 
10.4. Cozinheira: Eliane Aragão dos Santos Alvarenga 
10.5. Cozinheira: Valdirene M.C. de Oliveira 
10.6. Cozinheira: Isabel dos Santos Almeida 
10.7. Servente e Almoxarife: Célia Regina Bonin Barbosa da Silva 

11. RECURSO/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2018, a saber: 
11.1.1. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Próprio 
11.1.2. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Estadual 
11.1.3. n° 33903007/123060015.2.025/02.12.09. (872) (873); Federal 
11.3. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

12. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
121. José Roberto Ferreira de Melo - Diretor do Departamento de Educação. 
12.2. Ariane Fernandes Fadel Caleffi - Nutricionista R.T. 
12.3. Ilva Elaine Cardoso Ferreira - Técnica em Nutrição 
12.4. Maria Donizetti Martins Manara - Cozinheira 

12.5. Célia Regina Bonin Barbosa da Silva - Servente 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: iicitacao0conchal.sp,gov.br 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Gabee Foods Comércio de Alimentícios Eirelli -EPP . 
n° 19/18. 
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a 
merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 
João Carlos Godoi Ugo. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação c, 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, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP}, 21 de março de 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeito(a conchal.sp.gov.br   
E-mail pess vandomagnussonahotmail.com   

Assinatur 

CONTRATADA.  

Nome e cargo: Sra Gabrielle Rezende Nobrega Zamboni-Proprietária 
E-mail institucional: licitação(a gabeefoods.com.br. 

Assinatura: 	 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 07/18 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 884/18 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/18 

Aos 21 dias do mês de março de 2018, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ALEX CORDEIRO, de acordo com o Decreto n° 4.045 de 02 de 

janeiro de 2018, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa 

MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA., situada na Rodovia Anhanguera s/n°, Km 186, 

Zona Rural em Leme SP - CEP. 13.610-970, e-mail: daroz@daroz.com.br,  Fone: 

(19) 3572-1188, inscrita no CNPJ n° 51.377.935/0001-22 e Inscrição Estadual n° 

415.004.367.118, representada por sua sócia diretora comercial a Sra. Márcia Maria Da 

Roz Musumeci, portadora do CPF n° 066.006.858-32 e do RG n° 17.188.954, 

denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO UNITÁRIO" nos termos da Lei n° 

10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atuali?ada e demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada, cujo, o resultado do 

procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP o Sr. LUIZ 

VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de 

gêneros alimentícios para a merenda escolar de Conchal SP (estocáveis e especifico 

para datas comemorativas) nas quantidades, termos e condições descritas no 

ANEXO VII - Termo de Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, 

tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° 

lugar no certame acima numerado, qual seja: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampl 
defesa. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA SÉTIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

9.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante toda vigência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 

	

	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 

	

	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 

	

	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na e 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

14.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
requisitante desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As questões decorrentes da utilização da .resente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo 	Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qu 	er outro por mais privilegiado que seja. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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3.2. ROTULAÇÃO: 
3.2.1. O termo rotulagem conforme legislação é o registro do produto no órgão Competente, 

data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de preparo, composição 
nutricional, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de Atendimento ao 
Consumidor) dados do produtor, per capta, peso, orientações sobre conservação. 

4. 	EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.2. A CONTRATATADA se responsabilizará pela origem e qualidade dos produtos e além 
do transporte, carga, descarga e entrega do objeto. 

4.3. O Município não aceitará a exigência de faturamento mínimo, estipulação de horário 
ou outras restrições que venham a prejudicar o Departamento requisitante 

4.4. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANP, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.5. A comprovação da qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos prazos de 
atendimento, será realizada pelo Departamento responsável desta municipalidade, a 
qual caberá avaliar a aceitação do objeto. 

4.6. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 
4.7. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão ser de qualidade 

inquestionável, devendo estar em conformidade com a descrição constante neste 
termo de referencia, estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-
se a Prefeitura do Município de Conchal o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer 
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas. 

4.8. Os produtos alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro 
no órgão competente, data de fabricação e validade, critérios para armazenamento, 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dados do produtor, peso, orientações 
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente. 

4.9. As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar 
a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 

4.10. Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou 
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise 
laboratorial, conforme determinação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao resultado 
apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos 
suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

4.11. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade físico-química e 
sanitária dos produtos licitados. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão do pedido de fornecimento. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 08:00 às 

10:30 e das 12:00 ás 14:00 horas. 
6.2. As entregas serão parceladas durante toda vigência contratual e confo 

necessidade do Depto Requisitante. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses após a assinatura da Ata Registro de Pr 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao9conchal.sp.gov.br  



Assinatur 

Assinatura: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
Massas Alimentícias Da Roz Ltda. 
n° 20/18. 
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para a 
merenda escolar de Conchal SP (Estocáveis e especifico para datas 
comemorativas). 
João Carlos Godoi Ugo. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fms de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 21 de março de 2018. 

CONTRAT TE 

Nome e cg 
E-mail insta 
E-mail pesa 

: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
cional: Drefeito(&conchal.sp.Eov.br  
: vandomagnusson(Mhotmail.com   

CONTRATADA 
Nome e cargo: Márcia Maria Da Roz 
E-mail institucional: daro 

usumeci - Sócia Diretora Comercial 

ft b",7 effir 
Rua Francisco (10  a Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 

Telefone (19) 3866-8 	/ Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  



230 - São Paulo, 128 (29) 
	

Diário Oficial Feder Executivo - Seção ! 	 sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 

RESPONSÁVEL ARISTIDES JACINTOBRUSCHI 	 , do termo de referéricia.mharmamos que° não cumprimento das 
VALOR: RS 363.200,00Urezentos e sessenta e ires mil e cláusulas contratuais acarretará na aplicação das penalidades 

constantes nas cláusulas décima segunda e décima terceira da 
ata de registro de preços, 

Conchal, 15 de fe.,ereiro de 2018. 
Alex Cordeiro - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão : 

Presencial 04/18, Processo 871/18 - Objeto: Registro de preços 1 
para aquisição de géneros alimentícios para a merenda escolar 
de Conchal (Pães) Encerramento dia 02/03/18 as 09.30 e aber-
tura ás 10:00 horas- O edital completo poderá ser adquirido no 
site www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: Irtitac0o@conchal.  
sp.gov.br  - Maiores informações poderão ser obtidas na Rua 
Francisco E Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 
08:00 as 16:00 horas ais através do telefone (19) 3866-8600. 	• 

Conchal, 15 de fevereiro de 2018. 
Alex Cordeiro -- Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que esta aberto o Pregão 

Presencial 05/18. Processo 850/18 - Objeto: Registro de preços • 
para aquisição de gêneros alimenticies para a merenda escolar 
de Conchal (Hortifrutigrargeiros) - Encerramento dia 05/03/18 
às 09,30 e abertura es 10:00 horas - O edital completo poderá 
ser adquirido no site virww.conchalsp.guv.br  e ou pelo e-mail: 
licitacaoreconchal.sp.goibr - Maiores informações poderão 
ser obtidas na Rua Francisco E Alves 364, Centro. Conchal SP, 
nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou atreves do telefone 
(19)2866.3600. 

Ganchai, 15 de fevereiro de 2018. 
Alex Cordeiro - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que esta aberto o Pregão 

; Presencial 06/18, Processo 883/18 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de géneros alimentícios para a merenda escolar 
de Conchal (Carnes, embutidos, frios, iogurte e suco natural) 
Encerramento dia 07/03/18 às 09:30 e abertura ás 10:00 horas 
-O edital completo poderá ser adquirido na site www.conchal. 
sp.gov.br  e ou pelo e-mail: licitacaoeconchal.sp.govár - Maio-

' res informações poderão ser obtidas na Rua Francisco E Alv. 
364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 0100 às 16:00 horas 

• ou através do telefone (19) 3866-8600 
Conchal, 15 de fevereiro de 2018. 
Alex Cordeiro - Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
O Municipio de Cardoso informa, através do presente aviso, 

ÓLEO DIESEL SIO, foi ADJUDICADO pela Sra. Maria Ercilia Galan 
Dutra Pozzeni, pregoeira do municiai°, em favor das empresas • 
POSTO (PIRANGA CARDOSO IMA, relativamente aos itens 01 
- Gasolina Comum, no valor unitário de RS 4,28, 02 - Álcool 
Etílico Hidratado, no valor unitário de RS 2,98 e 04-  Óleo Diesel 
510, no valor unitário de RS 3,59 e ROMERD & SANTOS AUTO 
POSTO LTDA, relativamente ao item 03 - óleo Diesel Comum, 
no valor unitário de RS 3,48. O procedimento foi devidamente . 
HOMOLOGADO pelo Sr. sair César Nanes. Prefeito do Munkipio - 
de Cardoso/SP. 

Cardos° 1510212018. Maria Ercdia Galan Dutra Remiti - 
Esaituraria 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

PREGÃO PRESENCIAL N.  85/2017 - PROCESSO N" 
144/2017.0bjeto: Contratado de empresa para o fornecimento 
de computadores para utilização na Universidade Virtual do 
Estado de São Pauto, no Município de Casa Branca. A prego-
eira decide HABILITAR as empresa: A.R.BENTO 1NFORMATICA 
LTDA ME, VICTOR IRMO TORQUATO - ME, SERVICES AND BIDS 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, M I DE O MARTIMBIANCO-
.ME e ALIRIO FERREIRA BARBOSA e adjudicar as propostas 
das empresas: VICTOR HUGO TORQUATO - ME, SERVICES AND 
BIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI • EPP. M 1 DE O MAR. 
TIMBIANCOME e ALIRIO FERREIRA BARBOSA. Casa Branca, 
15.02.2018-ANDRESSA D. R. GREGOITIO -PREGOEIRA 

HOMOLOGAÇAO.CHAMAMENTO PÚBLICO N.  04/2017 -
PROCESSO N.  137/2017-Objeto,CREDENC/AMENTO DE INSTI-
TUIÇÕES FINANCEIRAS DE QUALQUER NATUREZA, AUTORIZA-
DAS A FUNCIONAR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CENTRAL 
DO BRASIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO 
SEM EXCLUSIVIDADE PARA ARECADAÇAO DE TRIBUTOS E 
DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS (EXCETO MULTA DE TRANSI-
TO, EFETUADAS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADA. 
CÃO PRÓPRIO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASA MANCA EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE 
SUAS AGÊNCIAS BANCARIAS, CORRESPONDENTES BANCÁ-
RIOS. CAIXAS ELETRÔNICOS, "INTERNET BANKING" E ''PHONE 
BANKING'• E AFINS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO 
MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS .0 Sc Prefeito 
Municipal homologa o credenciamento das intuições financei-
ras: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER S/A e CAIXA 
ECONOMICA FEDERALCasa Branca, 15.02.2018.MARCO CÉSAR 
DE PAIVA AGA - PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 03/2018 - PRO-
CESSO N.  12/2018-Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE TACO DE MADEIRA NO 
GINÁSIO MUNIPAL DE ESPORTES. 0 Sr. Prefeito Municipal homo-
loga a proposta da empresa: P,ECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉR-
CIO E INDUSTRIA LTDA.Casa Brama, 15.02.2018-MARCO CÉSAR 
DE PAIVA AGA PREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO PRESENCIAL N" 11/2018 - PROCESSO ri' 2112018 
Objeto: 	 PARA 0 FORNECI-

MENTO DE 01 COMPACTADOR DE SOLO PARA SER UTIUZADO 
NOS SERVIÇOS DE NIANUTENÇÃO NO MUNICIPIO DE CASA 
BRANCO. 

Entrega de Envelopes El° 01 e N.  02 até as 08:50 horas do 
dia 28/02/2018. Local Praça Barão de Mogi Guaço, 51 . Esquina 
com Rua Agito Arantes, Setor de Protocolo. 

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrera no mesmo dia 
Indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 Esquina 
com Rua Altivo Arantes, Setor de Licitações. 

Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.goe  
M eu na Praça Barão de Mogi Guedt, 51 - Esquina com Rua 
Ntino Arantes, Setor de Protocolo. 

Esclarecimentos Fone (191 3671-9720. 
Usa Branca. 15.02.2018 
Marro César de Paiva Aga-Prefeito Municipal 
COMUNICADO DE REVOGAÇÃO-A Prefeitura Municipal de 

Casa Branca comunica a quere possa interessar que o Pregão 
Presencial n°05/2018, Processo n°14/2018, Objeto: Contratação 
de empresa para e fornecimento de rnotosserras, moto poda e 
roçadeiras para serem utilizada, na limpeza e focada no muni-
dpio de Casa Branca,será revogado visto que o reincido pregão 
for declarado deserto.-Casa Branca, 15.02.2018-Marro César de 
Paiva Aga.Prerfeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA  

AVISO OE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS hl` 

46/2018 REGISTRO DE PREÇOS DE 20.000 (VINTE MIL) TONE-
LADAS DE PEDRA BRITADA (DIVERSAS GRANILOMETRIASI, 
PARA USO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL ENCERRAMENTO. 
ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 01/03/2018 AS 
09:120 HORAS. Informações: Prefeitura do Município de Catre, 
duva - Seção de Licitação - 2° Andar. sito à Praça Conde Fren- 
dam Mataram, 01 - Centro - Catanduva-SP; 	licitou° 
editalóretanduva.sagov.br; acesa° o edital no sito Imp./Auww. 
catanduva.sp.gov.br  link Licitações. Catanduva, 15/02/2018. 
AFONSO MACCHIONE NETO-PREFEITO MUNICIPAL 

TOMADA DE PREÇOS N.  02/2018 CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO ASFALTICA, GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
NA AVENIDA REGENTE FEIIÓ (ENTRE AS RUAS FRANCISCO DA 
SILVA E ALMIRANTE TAMANDARE: E URÚGUAIANA(ENTRE AS 
RUAS OURO BRANCO E PENAPOLIS). NA CIDADE DE CATAN-
DUVA - SP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
EDITAL. ENCERRAMENTO, ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOS-
TAS: DIA 06103/2018 AS 09:00 HORAS. Informações' Prefeitura 
do Municipio de Catandwa - Seção de Licitação - 2" Andar, sito 
à Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 - Centro - Catancluva- 
-SP; 	licitacao.edital@mtanduva.sp.gov.bc acosse o edital 
no site hrtp://www.catandriva.sp.gov.br  Iink licitações Catan-
cluva. 15/02/2018. AfONSC MACCHIONE NETO - PREFEITO 
MUNICIPAL. 

CÀMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

PROCESSO N.4494 DATA: 20/11;2017 
TOMADA DE PREÇO NP 003i2C17 
OBJETO: Prestação de serviços de apoio e asperso em 

gestão pública para atuação nas áreas de planelamente, gestão, 
desenvolvimento e padronização de amimes para aquisição de 
bens e serviços da Chiara Municipal de Catarem, inchando 
treinamento e capacitação das equipes da Cãmara Municipal. 

ASSINATURA DO CONTRATO: 23:01;2018 
CONTRATADA. UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO 

LTDA-ME 
RESPONSAVEL FABIO GAZE (P/PROCURAÇÃO! 
CONTRATANT E: CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

duzentos reais) 
PERIODO 12Idoze) meses 

AVISO DE LIGTAÇA0 
PREGÃO PRESENCIAL 	03/2018 
A Prefeitura do Municipio de Cedral faz saber a todos os 

interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n" 
03/2018, que tem por objeto a contrafação de pessoa jurídica, 
para que através de profissionais especializados prestem servi-
ços de enfermagem para a Residência Terapêutica de Cedral/SP. 
O recebimento dos envelopes e documentos de credenciament0 
será até as 14500 do dia 01/03/2018, no Setor de Undações, na 
Avenida Antonio dos Santos Galante. n° 429, Centro. O Edital 
de inteiro teor está ã disposição dos interessados no ate vAvw. 
Cedralsp.gov.bn  Outras informações poderão ser obtidas com os 
Pregoeiros do Municiai° pelo telefone (I7) 3266-9600 ou pelo 
e-mad: licitacarigecedralsp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de fevereiro de 2018; 87° 
ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEGLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°04/2018 
A Prefeitura do Municiai° de Cedral faz saber a todos os 

interessados que seencontra aberto o Pregão Presendal 
04/2018, que tem por objeto a contratação de pessoa jreidi-
Ca especializada para operação e execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação 
pública do município de Cedral, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra especializada. O recebimento dos 
envelopes e documentos de credenciamento será até as 14h00 
do dia 02/03/2018, no Setor de Licitações, na Avenida Antonio 
dos Santos Galante, n° 429, Centro. O Edital de inteiro teor 
esta à disposição dos interessados no site www.cedral.sp.gov. 
br. Outras informações poderão ser obtidas com os Pregoeiros 
do Municiai° pelo telefone (17) 3266-9600 ou pelo e-mail: 
lidtacaoCcedralsp.gov.b, 

Prefeitura Municipal de Cedral, l5 de fevereiro de 2018: ar 
ano de Emancipação %finco-Administrativa. 

PAULO RICARDO 8EOLC111 DE LIMAS . Preleitu Municipal 

• • 

Aviso de Licitação.A Prefeitura Municrpal de (Mim Longe, 
por seu prefeito Sn RONALDO PAIS DE CAMARGO, torna público 
que encontra-se aberta licitação na modalidade de Pregoo Pre. 
sencial sob  co" 0.2/2018. Objeto: Registro de Preços para forne-
cimento parcelada de dietas enterais tradicional para pacientes 
das unidades de saúde, conforme a necessidade, pelo período 
de 12 meses. Abertura: 06/03/2018. Credenciamento: 9:00 h,. O 
edital estará disponível na pagina do portal da transparénda + 
transparência sitio de Município de Casario Lenge. Informações: 
15-32468600.Extratos de Contratos 

irenigibilidade n" 02/2013. Termo 05. Contratada; Proposta 
Engenharia Ámniuntal Ltda. Objeto: Prestação de serviços de 
recepção e disposição de resíduos sólidos domiciliares urbanos e 
destilação final Prorroga a vigência por mais 12 meses a contar 
de 01/03/201E. Assinatura: 30/0112018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO 
EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato Administrativo n°  001/2018. Contratante:- RIPE. 

RINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAVANTES. Contra-
tado- AQUAMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS IODA 
- ME. Objeto: Aquisição para entrega parcelada de Ilipoclorito 

' de Sódio, destinados aos serviços de manutenção de tratamento 
e abastecimento do sistema de agua do Município. Prazo de 
Vigência, até 31/12/2018. Valora RS 58.400.00. Base Legal:- 

, Licitação Pública 	Tomada de Preço n.° 001/2018. Data de 
. assinatura:. 08102201M Contrato Administrativo n.° 001/2010. 
' Contratante:- SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE 
• CHAVANTES. Contratado, BAUNIINAS QUIMICA NINE LTDA. 

Objeto, Aquisição para entrega parcelada de Ácido Fluold-
licico, destinados ans serviços de manutenção do tratamento 
e abastecimento do sistema de agua do Municiai°. Praz,/ de 
Vigências até 31/12/0015. Valor- RS 13.170,00. Base Legal:. 
Licitação Pública - Tomada de Preço trt 001/2018. Data da 
assinatura:- 09/02/2018. Contrato Administrativa ri" 003/2018. 
Contratam, SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE COA. 
VANTES. Superintendência de Agua e Esgoto de ChavardeS, 15 
de Fevereiro de 2018. Alline Helena Zuliani Mendes (Presidente 
da CP11.- Portaria 	15E12.0171. 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

PREGÃO PRESENCIAL 
A Preteitura da farm:cario de Conchai notifica pela orneias 

• vez a empresa Grefica Iguaçu Ltda. ME, com relação ao Pregão 
Presencial 67/17, Processo 6521/17. cujo objeto é o lettistro 
de preços para corgremreo de empresa para conireçáo de 
impressos gráficos. onde e mesma fica 00fi4catia per este des. 
cumprindo e item 11.1., Ida ata de registro de preços é Item OS 

• ride no site www.conchalsp.govear e ou pelo e-nua: licitam@ 
conchal.sp.gov.br  - Maiores Informações poderão ser obtidas na 
Rua Francisco F.Alves 364, Centro Cambai SP. nos dias úteis das 

' MOO às 16:00 horas ou através do telefone (191 3866-8600. 
Conchal, 15 de fevereiro de 2018. 
Alex Cordeiro - Pregoeiro 
PREGA(' PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 08/18, Processo 615/18 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de &elos de grau destinados a atender as neces-
sidades da população do municipio de Conchal - Encerramento 

• dia r 3103/18 as 09.30 e abertura as 10:00 horas - O edital 
' completo podera ser adquirido nu ate tvww.conchal.sp.gov.br  e 
• ou pela e-mail: irtitacao@conchal.sp.gov.br  - Maiores informa-

ções poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364. Cena° 
Conchal SE nos dias 0015 das 02:00 às 16:00 horas ou através 

, ao telefone (19) 3866-86U0. 
Conchal, 15 de fevereiro de 2018. 
Alex Cordeiro - Pregoeiro 

horas, através de solicitação no e-mail compras.cosmopolis. 
smov.br  ou pelo sue www.cosrnoperisep.gov.br. Para todas as 
referencias de tempo será observado o horário de Brasilia (DF). 

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018; TIPO DE LICITAÇÃO, 
Pregão Menor Preço; 081610: Aquisição de Veicules zero quilo-
metro para a Secretaria de Saneamento Básico.A Sessão Pública 
para a credenciamento e recebimento dos envelopes e abertura 
das propostas será realizado às 09:00 horas do dia 05/0312018; 
LOCAL DA SESSÃO' Sede da Prefeitura Municipal de Cosmápolis, 
Rua Dr. Campos Sales, n" 358, Centro, Cosmopolis•SP na Sala de 
Conmrasrtiotações. O Edital completo poderá ser obtido pelos 
interessados na Sala de Compras e Licitações conforme endere. 
ço acima nos seguintes horários: das 8:00 as 16:00 heras, atra-
vés de solicitarão no e-mal! comprasrecosmopolis.sp.gov.re  OU 

' pelo site www.cosmopolis.sp.gov.bi  Para todas as referéndas 
de tempo será observado o horário de Manha (DF). 

Cosinopolis. 15 de Fevereiro de 2018 - Eng°  José Natio -
Prefeito Municipal. 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CNPJ:12.538448/0001-12 COTIA AMBIENTAL S.A RS 
2.456.221,00 

JUSTIFICATIVA: Os pagamentos autorizados,não obedecem 
a ordem crenologica Miado pelo artigo 5° da Lei 8.666193.  por 
se tratar de serviço .materiais e meios de indispensaveis a dar 
continuidade normal as obrigações da administração. 

Assumo, Convocação 
Segue abaixa texto para publicação, a saber: 

Prefeitura 	1 dolsu, (as) n i :pio de Cotia toma pública a eomea- 
ção 

, 

aprovados las/ 00 Concurso Público Municipal re 01/2015, 
oara o Is) cango (0) de: 

ATENDENTE Classificação Nome 
' 	Portaria de Nmneação 

Publicação 
20 HOSMIA MARIA DA SILVA RAMOS 331201824.01.2018 
21 LEDA MARIA RODRIGUES 332/201524.012m 
22 WILLIAN WAGNER DINIZ 333;201824.01.2018 
23 ANDRESSA VIMA HAMKEVANIA 334/0018 24.01.2018 
24 ANA CAROLINA SEIVALOS CAVALCANTI 335/2018 

24.01.2018 
25 ROSA. MARRO SILVA ZEFERINO 32612018 2401.2018 
26 DILMA ANA DE 1E9.15337/2018 24.01.2018 
21 DANIEL( BONTEMPI 33812018 24.01.2018 

28 APARECIDA CRISTINA BORGES RIBEIRO 339/2018 
24.01.2018 

29 RODRIGO JOSÉ DE CAMARGO PINTO 340/2018 
24.01.2018 

30 ANA PAULA CHAVES DO NASCIMENTO 
341/201824.01.2018 

31 GERVASIO PEREIRA ROCHA 342/2018 74.01.2018 
32 ELIANA CRISTINA DOS VALES 343/2018 24.01.2018 
33 WALNEY APARECIDO DOS SANTOS 344/2018 24.01.2018 
34 ANDRÉA MARTINS TEIXEIRA COSTA 345/2018 

24.01.2018 
35 DAIANI APARECIDA DA SILVA AMORIM 346/2018 

24.01.2018 
36 SILVIA GOULART VIEIRA 34712018 24.01.2018 
37 LUCIANO DONIZETE DOMINGUES DE OLIVEIRA 

348/2018 24.01.2018 
38 CARDINALLE HALANNA DE SOUZA PEREIRA DIAS 

' 349/2018 24.01.2018 
39 RODOLFO DIAS GONÇALVES DE SOUZA 350/2018 

24.01.2018 
Os (as) interessados (as) deverão comparecer nu Departa-

mento de Recursos Humanos, da Prefeitura, situada à Av. Prof. 
Manoel José Pedras°. 1347, id. Non.. Cotia/SP, no período de 
05 (cinco) dias úteis para retirarem a relação de documentos 
exigidos para a posse, que deverá daese no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação. 

000-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA 
FÁBIO LEAL DE OLIVEIRA-Departamento de Recursos 

Humanos 
Secretaria de Governo 

CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA  

de acesso ao ate wvAv cotia sp leg br ou no Setor de Licitações. 
Compras e Contratos. Pado Benedito Vieira - Presidente 

Proc. 001133/16 - Pregão Presencial n" 02/2018. Objeto, 
, Aquisição de uniformes. "HOMOLOGO os termos do presente 

certame, assim como a adjudicação procedida pela Pregoeira 
• dos lotes 01, 02, 03 e 04 a MEGA UNIFORMES EIRELI EPP." 

Cotia, 08/02/1& Paulo Benedito Vieira - Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS  

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
JOSÉ CARLOS CARRASCOSA DOS SANTOS, Prefeito Munici-

pal de Cravinhes, no uso de suas atribuições legais, nos autos 
do processo ficitatório, realizado na modalidade Pregão sob e.°  
004/2018, Registro de Preços para Aquisição de Cestas Básicas, 
HOMOLOGA de seguinte forma: Licitante - VASCONCELOS 

• INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
pelo valor unitário de RS 33,99 (Trinta e Três Reais e Noventa 
o Nove Centavos); e o objeto do referido Pregão no valor total 
de RS 169.950,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil Novecentre e 
Cinquenta Reais). Fica o licitante devidanvmte convocado para 
assinar o respectivo contrato, observado O ?fala estabelecido no 
;Momento convocatdrio. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°006/2018 
• Processo n° 0002/2018 - Pregão Presencial a° 02/2018. 
' Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 

FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO 
' (M), GRANDE (G) E EXTRA GRANDE (XG), PARA UTILIZAÇÃO 

EM IDOSOS NO MUNICIPIO DE CRUZÁLIA - SP. Contratante: 
Prefeitura Municipal de (mala. Contratada: PREVENCAO 
COMERCIAI HOSPITALAR LEDA • EPP, inscrita no CNPJ sob o 
ri°  01 371.480/001-60. Vencedora dos itens: 1, 2 e 3. Data da 
Assinatura: 07/02/2018. José Roberto Cirino - Prefeito Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00712018 
Processo n° 0071/2018 - Pregão Presencial o" 03/2018. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 
' CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE CRUZÁLIA 

- SP Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzália. Contratada: 
WALACO COMERCIO DE ACO DE CHAPAS IMA - ME, inscrita 
no CNP) sob o n.  24.083.950/0001-69. Vencedora dos itens: 
1 - RS 1.800,00. Data da Assinatura: 07/02/2018. José Roberto 
arino - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo n.  0412018 - Convite n° 01/2018. Objeto: CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO 
INDIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE 
COMPREENDE A EIABORACÃO E O DESENVOLVIMENTO DOS 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO COM APROVAÇÃO NO GRA. 
POHAB E SERVIÇOS DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE 
SOLO, PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO 
HABITACIONAL CRUZÁLIA "8" NO MUNICIPIO DE CRUZÁLIA. 

• .SP. Vencedora: M & N CONSULTORA AMBIENTAL LIDA - ME, 
inserira no CNPJ n' 10.891.484/0001.60. Data da Assinatura: 
15102/2018. José Roberto Cirino - Prefeito Municipai. 

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo n' 0002/2018 - Pregão Presencial n°  02/2018. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 
FRALDAS DeSCARTAVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO (M), 
GRANDE (G) E EXTRA GRANDE MG), PARA UTILIZAÇÃO EM 
IDOSOS NO MUNICIPIO DE CRUZÁLIA . 5P. Vencedora: PREVER.
CAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP, inscrita no CNP/ sob 

que o objeto do Pregão Presencial N.  003/2018 - PROCESSO 
N" 006/2018, que ob,ttiva a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 
GASOLINA COMUM,LCOOL COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM e • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 07/2018- Registro de preços para for-

necimento parcelado de serviços gráficos. O Prefeito Municipal 
Aldornir José Sanson, no uso de suas atribuições legais, torne 
público nesta data a homologação e adjudicação do certame 
em favor das empresas: Maria do [armee Godoi de Almeida 
ME, Aparecida de Lourdes N. R. de Paula 197289581354. Cop 
Bem trafica e Editora Ltda EPP e Sucesso Print Artes Grafkas 
Lida ME. Cerquilho, 15/02/2018. 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONVITE 02/2018- Prestação de serviços de pintura do 

prédio do fundo social de solidariedade 
Contrato n° 122018.5F de 15102;2018 
Contratante Prefeitura Municipal de Cerquilho 
Contratada: Marcelo Ribeiro Mendes 32042603805 
Palor: RS 12.250,00  
Vigência: 15/04/2018 
REABERTURA DA SESSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 05/7018- objetivando o registo, de 

' preços para aquisição parcelada de géneros alimenticios. A 
empresa Lactosoja Serviços e Comercio Ioda EPP foi descias. 
sificada por não apresentar a amostra do item 52 - nhoque de ' 
batata, no prazo determinado. A reabertura da sessão será dia PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
19/01220 18 as 09h0Omin para o item 52.Infornieçoes. (15)3384- 
9111. Aldornir José Sanscn-Prefeito Municipal 	 ' 	EDITAL 	 Publique-se na forma da lei. 

	

PREGÃO PRESENCIAL N° 0022018; TIPO DE LICITAÇÃO: 	Cravinhos, 15 de fevereiro de 2018. 

	

, Menor Preço Global; OBJETO. Locação de equipamentos de • 	JOSÉ CARLOS CARRASCOSA DOS SANIOS-PREFEITO MUNI- 

	

informatica para estrutura de sala de informática a ser utilizada 	CIPAL DE CRAVINHOS 
• em curso na UNIVEPS - Polo Cosrntipolis. com  manutenção 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE 	• preventiva, corretiva e substituiçáo de componentes, acrescido 
de transporte, instalação e configuração de equipamentos. na  
EMES Estudante Ximena Coelho Pereira; RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES "Proposta de Preços", 'Habilitação" e "Credencia- PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  
mento'  até ás 09:00 horas do dia 06/03/2018; INICIO DA SEI- CUBO CIO DE 2018 
SÃO PUBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: às 09:00 horas do dm • 

EXTRATOS CONTRATOS 
06/0312018. LOCAL DA SESSÃO: Sede da Prefeitura Municipal de CONTRATO - 0007/2018 - Contratante: O Municipio de 
Cognópás, Rua Dr. Campos Raies, n° 398, antro, Cosnni 	. Cristais Paulista - Contratado:COMPANHIA DE PROCESSAMEN-
-SP na Sala de Compras/Licitações. O Edital completo poderá ser : TO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - Objeto: 

	

obtido pelos interessados na Saia de Compras e Licitações cor, 	Prestação dos serviços técnicos de informática relativos à cessão 
for" endereço acima  )1°' seguintes horenos: das 9:0010 16:00  de informações do banco de dados do DETRAN para o proces-

samento de multas de trânsito referentes ao inunicialo de Cris-
tais Paulista. • Modalidade: Dispensa de Licitação: 0036/2018 
PROC.5006/2018 - P.ssinatura: 07/0212018 . Valor: RS 6.184,80 
%NOW& 07/02/2018 a 07/02/2019. 

• Publicação trimestral (4 2°, art. 15, da Lei 8.666/93). Objeto: 
Registro de Preços para fornecimento parcelado de materiais 
de papelaria. PP n" 08/2017. ARP o° 04/17 - Detentora: 01V-X 
COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI - EPP, CNP( 

. 18.458.496/0001.07. Vigência 07/11/17 a 07/11/18. Vr. total 
• estimado RS 2.300,00. ARP 	05/17 - Detentora: CENTRAL 

BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA -
' ME, CNP( 67.151.563/0001-51. Vigência 07/111 7 a 07/11/18. 

Vr. total estimado RS 27.540,00. ARP n° 06/17 - Detentora) 
LR LIMA DADA PAPELARIA - EPP, CNP( 07.307.857/0001-06. 

• Vigancia 07/11/17 a 07/11/18. Vr. total estiolado RS 3.400,00. 
ARP n° 07/17 - Detentora: LC COMERCIAL EIRELI - EPP, CNP' 
27.106.398/0001.00. Vigência 07/11117 a 07111/19. Vr. total 

Torna público aos interessadas que esta aberto o Pregão estimado RS 2.75620.ARP n°08/17 - Detentora: LARBAK SOLU. 
Presencial 07/18, Processo 884/18 - Objeta: Registro de preços ÇõES EMPRESARIAIS IODA - ME, CNPJ 09.510.784/0001-72. 
para aquisição de géneros alimentícios para a merenda escola; , Vigência 10/11/17 a 10/11/18. Ar. total estimado RS 2.651,20. A 
de Conchal (Estocáveis) - Encerramento dia 09/03/18 às 09:30 	integra dos preços registrados podem ser consultados por meio 
e abertura às 113.00 horas - O edital completo poderá ser adqui. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2018 

Para fins c efeitos legais, HOMOLOGO todos os atos 
praticados no Processo Licitatório n°. 19/2018 - Pregão Eletrônico n' 
06/2018, cujo objeto consiste no registro de preços para compras futuras 
e parceladas de combustivel para a frota municipal, devidamente 
ADJUDICADO às empresas CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIVEL LTDA c DICOL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA, no valor total dc RS 1.461.246,00 (um milhão, quatrocentos e 
sessenta cum mil duzentos c quarenta e seis reais). 

Defere. 15 de Fevereiro de 2018. 
DR. DIRCEO ANTONIO LEME DE MEL 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N° 27/2018 

COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇA,O E ITEM 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP, Processo 	ministrarivo: 
PMC.2017.000408I2-62 - Interessado: SecretariaMunicipal de 
Educação - Objeto: Contratação de empresa para mecimento 
parcelado de açúcar refinado - Recebimento das Propo 	dos itens 
01 c 02: das 08h do dia 01/03/18 às 091s do dia 02,03/18 NAbertura 
das Propostas dos itens 01 e 02: a partir das 09h do dia 07  3/18 -
Inicio da Disputa dc Preços: a partir das 10h do dia 02/0 8 -
Disponibilidade do Edital: a partir de 16/02/18, no portal eletrôn 
~w.licitacoes-c.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira 
Elisangela 13ecker pelo telefone (19) 2116-0838. 

Campinas. 14 dc fevereiro de 2018. 
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

Diretor do Departamento Central de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 46/2018 

Reabertura 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE 20.000 (VINTE MIL) 
TONELADAS DE PEDRA BRITADA (DIVERSAS 
GRANILOMETRJAS), PARA USO NO DEPARTAMENTO DE 
SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
EDITAL. ENCERRAMENTO, ENTREGA E ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: DIA 01/03/2018 AS 09:00 HORAS. Informações: 
Prefeitura do Municipio de Catanduva - Seção de Licitação - 
Andar sito à Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 - Centro - 
Catanduva-SP; e-mail: licitacao.edital@catanduva.sp.gov.br,  acosse o 
edital no sito: http://www.catanduva.sp.gov.br  link Licitaçãás. 

TOMADA DE PREÇOS 5° 212018 
Reabertura 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS, 
SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA REGENTE 
FOJO (ENTRE AS RUAS FRANCISCO DA SILVA E 
ALMIRANTE TAMANDARÉ; E URUGUAIANA(ENTRE AS 
RUAS OURO BRANCO E PENÁPOLIS), NA CIDADE DE 
CATANDUVA - SP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL. ENCERRAMENTO, ENTREGA E 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 06/03/:21318 AS 09:00 
HORAS. Informações: Prefeitura do Municipio de Catanduv..- Seção 
de Licitação - 2° Andar, sito à Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 

Centro 	 Catanduva-SP; 	c-mail: 
licitacao.editakâ)catanduvasp,gov.br: acesso o edital no Site: 
http://wvnv.catanduva.sp.gov.br  link Licitações. 

Catandeva. 15 de fevereiro de 2018. 
AFONSO MACCHIONE NETO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

AVISOS DE LICITACÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 4/18 

Processo 871/18 - Objeto: Registro de preços para aquisição de 
gêneros alimenticios para a merenda escolar de Conchal (pães) - 
Encerramento dia 02/03/18 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O 
edital completo poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br  
e ou pelo e-mail: licitacao(d)conchal.sp.gov.br  - Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal 
SP. nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone 
(19) 3866-8600. 

PREGÃO PRESENCIAL N" 5/18 

Processo 880/18 - Objeto: Registro de preços para aquisição de 
gêneros alimenticios para a merenda escolar de Conchal 
(hortifrutigranjeiros) - Encerramento dia 05/03/18 às 09:30 e abertura 
às 10:00 horas - O edital completo poderá ser adquirido no site 
www.conchal.sp.gov.br  e ou pelo e-mail: lieitacaonereonchal.sp.gov.br  
- Maiores infomiações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 
364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou 
através do telefone (19) 3866-8600. 

PREGÃO PRESENCLAL N° 6/18 

Processo 883/18 - Objeto: Registro de preços para aquisição de 
gêneros alimenticios para a merenda escolar dc Conchal (carnes, 
embutidos, frios, iogurte e suco natural),- Encerramento dia 07/03/18 
às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O edital completo poderá ser 
adquirido no s 	 u pelo e-mail: 

lieitacao0 • 	.sp.gov.br - Maiores informações 	se 
obti. na Rua Francisco F. Alves 364,Centro. Conchal SP, nos 

s das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 38 
8600. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 7/18 

Processo 884/18 - Objeto: Registro de preços para aquisição dc 
gêneros alimenticios para a merenda escolar de Conchal (estocáveis) 
- Encerramento dia 09/03/18 às 09:30 e abertura às 10:00 horas - O 
edital completo poderá ser adquirido no sita www.conchal.sp.gov.br  
e ou pelo e-mail: licitacao@ronehaisp.gov.br  - Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364. Centro, Conchal 
SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone 
(19) 3866-8600. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 8/18 

Processo 615/18 - Objeto: Registro dc preços para aq 	de 
óculos dc grau destinados a atender as necessidades 	pulação do 

unicipio de Conchal - Encerramento di .  
-00 horas - O 	

/18 às 09:30 e 
abe 	' e o poderá ser adquirido no 
sita www.cone .sp.gov.br  e ou pelo e-mail: 
licitacao@,conchal.sp.gov.br  - Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SE nos dias 
úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone (19) 3866-
8600. 

Conchal, 15 de Fevereiro de 2018 
ALEX CORDEIRO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 11/2018 

PROCESSO N.°018/2018. 
Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada em convênio c/ o 
Governo Federal. através do Ministério da Agric., Pec. e Abast. -

Programada PRODESA - Contrato de Repasse OGU MAPA 
860466/2017- Operação 9004282-00.Tipo menor preço unitário. 
Recebimento dos Envelopes: até às 13:30h do dia 28/02/2018, 
Setor de Licitxçnes, da prefeitura de Cosmorama/SP. Edital pelo e-
mail: licitacaogeosmorama.sp.gov.br. Mais Informações (17) 3836-
9220. 

Cosmorama, 7 dc fev;ereiro dc 2018. 
LUIS FERNANDO GONÇALVES 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
BALNEARIA DE PRAIA GRANDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2018 

Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA REJUNTAMENTO DE 
PISO EM PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS". 
Processo: 22.296/2017 .- 
Data do Prc • 05/03/2018 às 09h3Omin (Horário Oficial de 
Brasilia 
Loc. 	 'a Balnearia de Praia Grande, Sala de 

inistração. sito á Avenida Presidente 
la Mirim - Praia Grande. 

DA 
a de Praia Grande, através da 

toma público que. na data, horário 
realizar licitação na modalidade 

gamento de MENOR VALOR 

tal: RS 55,18 (cinquenta e cinco reais 
e de 
Local e 	 agamento da taxa: Banco Santander - das 
10:00 horas às 6:00 horas e Banco Bradesco - das 10:00 horas às 
16:00 horas. 
Local e horário para retirada do edital: Avenida Presidente Kennedy, 
n° 9.000. 1° Andar, Vila Mirim - Praia Grande, junto ao 
Departamento de Licitações, das 08:30 às 16:00 horas, ou, 
gratuitamente na integra através do sita wvon.praiagrande.sp.gov.br  

Praia Grande, 15 de fevereiro de 2018. 
KATSU YONAMINE 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2018 

Obje 	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E 
CÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS". 

P so: 22.303/2017 
do Pregão: 05/03/2018 às 09h3Omin (Horário Oficial de Brasília 

DF) 
Local: Prefeitura da Estância Balnearia de Praia Grande, Sala de 
Reuniões da Secretaria de Administração, sito à Avenida Presidente 

ennedv, e 9.000, 1° Andar, Vila Mirim - Praia Grande. 
L TAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 
A 	feitura da Estância Balnearia dc Praia Grande, através da 
Soem a de Serviços Urbanos, toma público que, na data, horário e 
local ac a assinalados, fará realizar licitação na modalidade Pregão, 
com crit 'o de julgamento de MENOR VALOR POR LOTE. 
Valor to= para retirada do edital: RS 56,96 (cinquenta e seis reais e 
noventa • seis centavos). 
Local e dito para pagamento da taxa: Banco Santander - das 10:00 
horas ' 16:00 horas e Banco Bradesco - das 10:00 horas às 16:00 
horas. 
Lo 	horário para retirada do edital: Avenida Presidente Kennedy, 
n° 	00, 1° Andar, Vila Mirim - Praia Grande, junto ao Departamento 

citações, das 08:30 às 16:00 horas, ou, gratuitamente na integra 
és do sito www.praiagrande.sp.gov.br  . 

Praia Grande, 15 de fevereiro dc 2018. 
KATSU YONAMINE 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos. 

DESPACHO 
Em, 9 de Fevereiro de 2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27.401/2017 
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL VI". 
DESPACHO 
Considerando a necessidade de análise e possível alteração dos 
descritivos dos equipamentos de proteção individual e coletivos. 
REVOGAMOS a licitação, na modalidade Pregão n° 001/2018, cujo 
objeto é "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL VI ", Processo 
Administrativo n° 27.401/2017, nos termos do artigo 49, 'Caput -da 
lei 8.666/93 e demais alterações. 

Praia Grande. 9 de Fevereiro de 2018. 
KATSU YONAMINE 

Secretaria de Serviços Urbanos 

NASCI SOLANO TAVARES DE ALMEIDA 
Secretaria de Educação 

CLEBER SUCKOW NOGUEIRA 
Secretaria de Saúde Pública 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA 
Secretaria de Esporte e Lazer 

JOSÉ AMÉRICO FRANCO PEIXOTO 
Secretaria de A. dc Segurança Pública 

ALEXANDER RAMOS 
Secretaria de Urbanismo 

MARCELO AFONSO PRADO 
Secretaria de Trânsito 

ISRAEL LUCAS EVANGELISTA 
Secretaria de Meio Ambiente 

GISELE DOMINGUES 
Secretaria de Assistência Social 

EXTRATOS CONTRATOS 

CONTRATANTE: Prefeitura da Estância Balneário de Praia Grande: 
CONTRATADA: Humberto Volpert Comércio de Plantas e 
Transporte Eireli - ME.; OBJETO: TERMO DE ATA N° 024/18 DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARBUSTOS E 
ARVORE-TAS II, sendo os itens: 01 ao 30: PREGÃO: 177/17; 
PRAZO: 12 meses; DATA DE ASSINATURA: 17/01/2018: 
PROCESSO: 22.591/2017. 

CONTRATANTE: Prefeitura da Estância Balnearia de Praia Grande: 
CONTRATADA: Humberto Volpert Comércio de Plantas e 
Transporte Eireli - ME.; OBJETO: TERMO DE ATA /g° 053/18 DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE 
2,5 M DE ALTURA E 2 CM DE DAP, sendo os itens: 01 ao 80: 
PREGÃO: 204/17; PRAZO: 12 meses; DATA DE ASSINATURA: 
25/01/2018: PROCESSO: 15.115/2017. 

CONTRATANTE: Prefeitura da Estância Balnearia de Praia Grande; 
CONTRATADA: Soma Indústria e Comércio Eireli - EPP.; OBJETO: 
TERMO DE ATA N° 004/18 DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, sondo 
os lotes: 04 e 09; PREGÃO: 216/17; PRAZO: 12 meses; DATA DE 
ASSINATURA: 09/01/2018; PROCESSO: 22298/2017. 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.bdautenticidade.html, 
pelo código 00032018021600212 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 dc 24/08/2001, que institui a 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 


