
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

PALÁCIO VOTURA 

Rua Humaitá, 1167 Centro — PABX: (19) 3885-7700. 
CEP: 13.339-140 — Indaiatuba - SP 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

INDAIATUBA. 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, Vereador a esta Egrégia Casa de Leis, vem mui 

respeitosamente a presença de V.Exa. , solicitar, se digne determinar o 

ARQUIVAMENTO do Requerimento n° 31/2018 de minha autoria, pois já obtive a 

resposta do mesmo, a qual está em anexo. 

Termos em que, 

Deferimento. 

Indaiatuba aos 12 de fevereiro de 2019. 

RICARDO LONGATTI FRANÇA 

Vereador 

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708 

E-mail: contato@ricardofranca.com.br  
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REGISTRO DE pRços.  

pREGÂ0 PRESENCIAL N2  126/2018 

EDITAL N,  135/2018 

PROCESSO N2  169/2018 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item (Unitário). 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 21/11 /2018 

HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO: 09h00 às 09h15 (tempo mínimo estimado). 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Após o encerramento do eredenciamento. 

LOCAL: Sala de Reunião do Setor de Licitações.. localizada na Rua: l3ernardiuo de Campos. n" 799. 
• •  

Centro. hulaiaittba/SP. 

JUS'EIFICATIVA; A presente licitação objetiva a fornecimento de gêneros alimentícios que são 
„ . • • 

utilizados para.a preparação, diária das refeições dos funclonaribs da Autarquia. 

O Senhor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatoba SAAE, 

nomeado pela Portaria n 755 de 29de abril de 2016. torna público que se acha aberta nessa Autarquia. 

licitação na modalidade PREGÃO (Presencial) conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 

Este certame será,  regido pela Lei -Federal n' 10.520102; aplicando-se subsidiariamente. no que 

• couberem, as disposições da Lei Federal if S.666/93 e da Lei Complementar n0  123/06'e alterações 

posteriores. pela Lei Municipal n' 4.642i05 constante às condições estatuirias neste instrumento 

convOcatorio e seus ancNos, 

A presente licitação terá -  itens com COTA RESERVADA DE 25% exclusiva para 

nicroempresa, Miçroympreendedur Individual e Empresa de `Pequeno Porte — N1E/EPP, c, 	
-" 

COTA PRINCIPAL DE 75% para ampla participação, conforme disposto nu inciso III, do 

Artigo 48, da Lei Complementar o' 123/2006: 

• 
- DO OBJETO 5   

1.1. 
A presente licitação tent por objeto o Registro de Preços para a fOrneeimento de gêneros 

1 
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Onni 
k.o t.i ..- 

alimentícios. confOrnte descrições. constantes do ANEXO 1deste edital. 

1.2. O(s) gestor(es) da Ata de Registro de Preços será(ão):Memica C. Balá. Setor de Cozinha. José ' 

Hildo Campos e Rozeli. da Penha. Siqueira,. do(s) Departamento(s) de Alinoxarifado, e sendo 

responsável(is) pelo recebimento e conferência dos itens desta licitação. 

11 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Por força das disposições da Lei complementar n° 123/06 e posterio s alterações. os itens desta 

licitação serão divididos.da seguinte, maneira: 
. 	_ 

2.1.1. COTA RESERVADA (até 25"/o do item): 

-. Concorrência exclusiva para interessados enquadrados co VI E/EPP..  

   

2.11 COTA FRINCIPAL (75Y0 do item): 

- Concorrência aberta para todos oS interessados. 
. 	• 

2.2. Poderão participar desta licitas no; 

2.2.1, Quando se tratar da cota reservada (2.1..1). somente empresas qualificadas como 

Mieroeinproa. Microempreendedor Individual ou Empresa de, Pequenõ Porte, inclusive 

cooperativas assim qualificadas.,  aptos a , se -beneficiarem dp tratamento diferenciado e 

favorecido estabelecido pela Lei Complementai " 122-'2006; 

2.2.2. Quando se tratar dc item da Cota Prift 
	2.1.2). todas as licitantes interessadas; 

2.2.3. Licitantes do ramo I tintennte ao seu objeto. legalmente 	Meios; 

2.2.4. Licitantes que atendam as condições estabelecidas,tieste edital e seus anexos. 

OBSERVAÇÃO: É vedada 4.particiOção de et tpresas constitttidas em consórcio.. 

2.3. As empresas que desejarem participar do Pregão Presencial deverão entregar Má) Pregoeiro(a) 02 

(dois) -envelópes reatados indicando, respectivamente, "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO"
,  

contenda na parte externa dc ambos. o número do. pregão presencial, nome e CNP! da empresa, 

preferencialmente com os seguintes dizeres:. , 
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O rj 011 : 

AA 

ENVIII,OPE NU 01 - PROPOSTA  

etiEc.Âo 126/20 IS 

EDITAL NI 1.3.5r2018 

PROCF.SSO 169.a0l8 

RAZ kOSOCI.U.: 

\r,L 

TELEFON 

ENVELOPE N" 02- DOCUMENTAÇÃC) 

ettEG;t0Nr 126/2) 

7`4t 13.51201N 

PROCESSO Nv 1691201t1 

RAZÃO S0( 'IA I.: 

tvak:Fovi 

2.4. As licitantes que desejarem enviar/ seus envelopes via postal deverão rerneti.'-los ao endereço 

constante do preambulo deste' edital:aos cuidados do(a) funcionario(ó) do Setor de Licita0cs.Raquel 

Moraes . 

2.4-.1. Na opção dosenvelopes. serem encaminhados peio correio, a Administração ficará 

isenta de toda e qualquer responsabilidade, no caso do não recebimento dos mesmos no 

praz.° designado no preâmbulo deste edital. 

15. Não poderão participar as interessadas que: se encontrem sob o regime falimentar, empresas 

estrangeiras qtte não funcionern no País, nein aquelas que tenham • sido declaradas inidôneas para 

licitar ou Contratar com a Administração Pública e não reabilitadas,. ou ainda, que estejam cumprindo 

sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o.SME de indaiatuba, 

2.6. O SAA E, não permitirá a participação de quaisquer licitantes, os quais se envolveram, ou que 

vierem a se.envolver. diretamente ou atraVés de um agente, em práticas cOrruptas, fraudulentas, 

colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o procedimento lieitatório em. questão. ou enquanto 

perdurarem os Atos Administrativos oriundos-deste. 

2.6.1. Para a finalidade do .dispositivoacima,  define-se as eSpreSSÕCS indicadas a seguir: 

..a) . Prática . Corrupta" significa -
.oferecer. entregar, receber ou solicitar, direta ou- 

..--t-'!--  

indiretamente, qualquer coisa de valor com . a intenção de. intluenciar de modo hdevido a 

ação de terceiros: 

b) "Prática Fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que., de 

forma intencional ou irresponsá‘ el. induza ou tente induzir uma parte a erra. com 
 o objetivo 
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1 j  I"! 

obter. benclicio financeiro ou de gúal uer atai ordem, ou coma intenção.  de evitar 'o 

cumprimento de uma obrigação: 

Prática Colusiva" significa uma articillação entre duas ou mais partes com o proposito a 

atingir um .(,)1,?jetivo incorreto, inclusive influenciar•de modo .inadequado .as ações de urna 

outra parte; 

d) "Pratica 'Coercitiva significa prejudicar Ou causar dano, ou ameaçar prejUdicar ou causar 

dano.. direta ou indiretamente. a qualquer parte: 

e) 'Prática Obstrutiva" significa destruir. falsificar. alterar ou ocultar 	em 

investigaç es ou fazer deelanições falsos a inv 	 mpedirestigadores. com  o objetivo, 

materialmente uma investigação de alegações de. prática corrupta, fraudulenta, coercitivo, ou 

culusiVa; elou arrieoçar,.perseguir, 	ou intimidar qualquer parte interessada. para impedi-la de 

mostrar seu conhecimento sobre assuntos • relevantes á investigação ou ao seu 

prosseguimento ou atos cuja intenção seja impedir ;materialmente o eu..reicio dos -direitos 

de promover inspeção ou auditoria, 

2.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irievogável de todos os temi  

cláusulas 	condições constantes deste Edital e de seus anexos, . devendo 

incondicionalmente. inclusive 'durante a execução do contrato ou instrumento equivalente.. Implica. 

lambem. a observãneitt dos preceitos Wgais e reguiamentm'es em vigor e o responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das infOrniações e dos documentos apresentados em qUalquer fase do - 

processo. 

IR - DO C'REDENC1A.N1EN" 

3.1. Por ocasíàr da lase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apre atado o que segue: 

3.LL Quanto aos representantes: 

a) fratando:se de Representante- 	(sócio, proprietário,. dirigente ou 

'assemelhado). instrumento constitutivo da empresa registrado no Junta Comerciai. Ou 

tratando-se de sociedade simples. o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas 'jurídicas. no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações. em decorrência de tal investidura: 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular do 'representante legal que' o assina, do qual constem poderes específicos 

para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua _ 	 • 

-los 
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interposição, bem conto praticar idos os clemai atos pertinentes aocerta 	,NO caso 

de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instnuneitto.Ç. ItstittttKo da 

empr 	 tiritada no subitein "á": 

e) C) representante (legai ou procurador) da empresa deverá identificar-se exibindO 

documento oficiai que etmtenha foto; 

d) (.1 licitante-  que nãO contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome • por conta . da apresentação de 

documentação defeituosa ficará impedido de participar da fase delanees verbais, de - 

negociar preços. de declarar a i»tencito de interpor 011 de renunciar ao 'direito de 

interpor' 	ficando mantido, portanto. o preço apresentado na proposta escrita, 

que há de ser considerada para efeito de ordenação„das propostas e apuração do menor • • 

preto, 

C.Serei admitido :ipcnas um represem iate para cada lie•itante credenciado. sendo qtte.  

cada ti III de les_poderkrepresentar apenas uni licitante credenCiado. 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 	existência de 

qualquer fato impeditivo á participação, que deverá ser • feita de acordo com o modelo 

estabelecido no ANEXO II deste edital, e presentada FORA dos envelopes- n' 01 (Proposta) 

e n" 02 (Habilitação). 

	

.3. Declara0o de microempresa ou empresa 
	pequeno porte visando O exercício dos 

direitos prcn isn)s LIOS artigos 42 a -15 da Lei Como l :atentar n' 1234P e posteriores alterações. 

que deverá ser feita de acordo com o modelo et, abelecidtt no ANEXO IV deste edital. e 

	

apresentada FORA dos'envelopcs 01 (Própostz 
	n' 02 (Habilitação). 

3.1.4. Ficha Cadastral Simplificada da Junta Comercial do Estado-, 

3.2. Os dormite 

licitatório. 

de credeneilmeido serão retidos pela Equipe de Apoict e ju dados tico processo 

3.3. As licitantes que desejarem encaminhar seus envelopes via postal.. também deverão apresentar os 

cittCtatttct xs descritos nos itens 3.1.1 -  (alineas 	e 	3.1.2; 3,13 c 	juntamente com' os, 

envelopes, porém, com os referidos documentos fora cios niesmos. A ausência destes documentos 

importará na desclussifiçação da proponente, 

.• 
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SAAE 
indaujiubm. 
• 

3.4. As licitantes que desejarem entregar seus em-doí 	sem tua representante devidamente 

credenciados poderá fazi.‘-l‘o diretamente no SAA E, através de protocolo no Setor de Atendimento. até 

a data e hora determinada para a abertura do certame e também deverão apresentar-Os documentos 

descritos nós itens 3.1:2 (2'3.1.3. juntamente com os envelopes, Porém, cum os referidos documentos 

feira doS mesmos. A ausência destes documentos importará naalesclassificação da 'proponente. 

3.5. Lite.  rri4la a - fase d- .• • :denciatt etU pelo Pregoeiro, serão recebidos os envelopes dos licitantes 

devidamente credeneiadoS, t 	 . não serão admitidos eredenciament 	eventuais 

• licitantes retardatárias: 

IV - DAS MICRO E PEQL 'NAS ,MPRESAS 

4.1. Por força da Lei Complementar nv 123/2006 e posteriores alterações. as NlEs! PPs quê tenham 

interesse em participar deste pregãO. deverão observar os procedimentos a seguir dispostos: 

a) As licitantes que se enquadtaretn na condição. de MI:IEPP e que eventualmente pe>ssuam 

alguma restrição no tocante ã documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista. dei.erão 

consignar tal informação expressamente' tia Declaração de Habilitação prevista no itèm .11.2 - 

ANEXO 11: 

b). No momento da oportuna- fase de •Habilitação, deverá ser apresentada, • no' respectivo 

en‘ elope. toda.  a doctunenuição exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à 
, ) 

regularidade,  liso' e trabalhista apresentem alguma restrição: 

c) • Havendo alguma res 	comprovaçãO da regularidade_ fiscal e trabalhista. será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cujo iernic) inicial correspondera ao inumem° em chie 

oproponente for declarado o vencedor do certame. prdrrogavel por igual .período, critério da 

administração públiea, para á1 regularização da documentação. migamento Ou.pareelamento dO 

débito e emissik :de eventuais certidões negativas ou positivas com. e. [enode eertidão negativa. 

- tf) A não regularização da documentação, implicara decadência do direito à contratação, sem 

prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei if 8.666, de 21 de junho-de 1993.• sendo 

facultado á Administração convocar os licitantes remanescentes. na ordem de classiticação. para 

a assinatura-do contrato, ou re ogar,a licitação, 

4.2. Na cota principal, conto critério de. desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

MEsIEPPs. entendendo-se por empate aquelas situações. em que, as propostas apresentadas pelas 

MEstEPPs sejam iguais ou até 5% teiaeo por cento) superiores à melhoi proposta classificada. 
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SAAE 	 " 

indulAcuba 

4.11. Para efe 
	 iio itcin acima, canieterizado o empate, proceder-se-a do 'seguinte 

modo: 

a) A ME1EPP mais bem classificada terá a °Ornndo& de apresentar novo lance no prazo 

máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lance, sob pena de preclusão: 

b) . O nOv° lance de precó mencionado mililinea anterior deverá ser inferior àquela considerada 

vencedora do ánine, ,situação em que o 'objeto licitado será adjudicado em favor da detentora . 

desta nova proposta; 

e) Não ocorrendo a contratação:deME:EPP, na forma da alínea anterior. serão convocadas as 

• -., MF.s/ÉPPs iemaneSceittes que estejtundentro da margem de empate fico previsto na alínea 4.2.-

. .na ordem c lassi fieutOria. para o exereicio d° mesmo direito:  

0). No caso de equi‘alència de valores apresentados pelas • ME.s/EPPs que se .encontrarem 

enquadradas no item 4.2.1, alinea'"e'', ,sera .realizadó sorteio ernre'elas para que se identifique. 

aquela que apresentara a melhor oferta: • 

e) Na hipótese da. não, contratação nos termos previstos nu item 4.2, o objeto licitado será 

adjudicadO en faVor da- proposta 'originalmente vencedora do certatrie; 

0. 0:procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial- não ti\ er sido 

apresentada por ;V1171,L PP. 

4.3. Na hipótese de unia NllifF.P13  sagrar-se Venedóra da cota principal e da cota reservada do mesma 

atm. SCrá registrado para ambas as-  cotas apenas o menor preço. É vedado que o: mesmo fornecedor 

pratique preços distintos para 0 mesmo item, 

não houver vencedor n'a cota reservada e houver N:encedor na cota 

quantitativo da cota reservada automaticamente integrará" O quantimti\ o 

licitante vencedor de\ era fornecer o quantitativo total pelo me.sme valor of 

V - DA PROPOSTA 

5.1, A proposta deverá.  ser apresentada.datilografada ou impressa em 0.1 (uma) via, com timbre 

da empresa Contendo CNPJ., nome e endereço do licitante; redigida em língua portuguesa, em 

moeda corrente nacional, com clareza, sém alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas, devendo 

suas folhas estar numeradas 'Sequencialmente, ruhricatW; e a última datada e assinada pelo 

representante legal. observado o seguinte: 

principal do mesmo item, o 

da cota principal, a qual o 

enodo na cota principal:  
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SAitE O O fã 

5.2. A proposta devera discriminar a marca. esnecitietteõese prazo tI entregitigarantia, condições 

de jpgamento e. demais. características dos itens cotados. que devem estar em conformidade com 

ti objeto deste editál, indicando-o kalortuntario e total, expresso em algarismos, cem p e .` 	de 02 

(duas) casas decimais. 

5.3. O prazo de entrega dos itens Mio poderá ser superior a 10 (dez) dias, contados do recebintento 

do "Pedido de Empenho- expedida pelo Departamento 1.?..equisitante, as quais constarão a data e local 

de entrega. especificações dos itens e quantitati \ os, 

5.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de. no mini' 
	

sessenta dias contados a partir da 

datátle sua apresentação, 

Recomenda-..e aos proponentes tjue façam constar. ent_suas protrame e qualificação da 

pessoa cOm poderes para assinar a Ata de Registro de Preços. 

• 

5.6. O preço apresentado pela licitante-deverá abranger todas as despesas-incidentes sobr ca 	o da 

licitação f a exemplo de impostos. taxas. encargos trabalhistas, 'previdenciarios. fiscais, comerciais e 

.ascos cum transporte e etc.) inclusive os que.vierein a ser ofertados por meio de lances verbais 

5.7. As licitantes comprometei 	. ntregar os itens nos preços c prazos constantes de sua proposta 

final. sendo observados os limites previstoS neste edital. 

VI. -,D0 kECE13IM 'TO E JULGANIEN 	AS PRON AS E DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

. livra e local de manados neste edital. °Go Pregoe 
	cc e hera 	/repostas et/faca:iais .t; 

tto~• exigidos para Inibilitaçào; 

6.2.0 critério de julgamento das proposta • será o d. ;tenor preço por item, satisfeitos todos os termos 

estabelecidos neste Ato convocatório. 

6.3. Ab rttos os en‘elopes com as propostas. .será verificada a conformidade das mesmas. com  os 

requisitos estabelecidos• nu instrumento ea et:atei-ie. sendo desclassificadas as propostas que não 

atendáem às exigências editalicias, bem como aquelas. que apresentarem preçõs excessivos. que 
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estiverem acima do preço de mercado.' ou manitestt eme inexequiveis, nos termos do artigo 48 da 

Lei Federal n 8.666/93, , 

tonadas pelo Programa de 	gão P esencial a proposta,  de menor preço e as . . 
atloTes sucessivos e superiores até 	(dez 

6.4. 

prOpOS r cento). relativamente à de menor preço. 

63. Não Jun endo pelo menos 03 (itrés) propostas ttsts eondic(5es definidas no 	t 'anterior, á ..igrama 

de Pregão Presencial. classificará as melhores propostas ,.eguiiites às que i;tetivamenteja tenham Sido 

por ele selecionadas, ali que se alcance o número de propostas. quaisquer que sejam os preços 

oferecidos: 

.6.6. Se os valores de 02 (duas) 	s propostas escritas tieareia empatados. -serão actor 	•idas as 

propostas empatailas,, independentemente dó número de licitantes. 

6.7. 0(A) .Preítoeirotai convidará 'individualmente as l'ic taittes selecionados na forma dos itens 6.4 e 

6,5, a formular lan,:es de fivma sequencátl, a partindo autor da proposta de maior preço e os demais 

em ordem decresceme.de valor. dee idindose por meio de sorteio no caso de etnpatele preços 

6.8. Serão realize 	ta atas rodadas de lances ‘erbais quantas se façam necessárias, a eritétio dotal) 

l}règOeiro(a). 

6.9. \lão serão aceitos lances verbais com valores irrisórios. incompatíveis com O valor.orçado. sendo 

observada a redução mínima-  entre os lances verbais, a serem definidos durante a sessão pública do 

pregão. juntamente com as emPresas participantes do Certame_ iniciando-se pela ülliina classificada e 

prosseguindo-se com Os demais lieitanteÉ, em ordem decrescente de classificação, 

vedora da etapa dos lances erbals a empresa que ofertar o menor preço. 

6,1 i. A desistência ent apresentar lance verbal. implicará exclusão da licitante da etapa de lances 

verbais. •sendx, eotIsiderado o preço constante da proposta escrita. 

6,12, APOs esse ,ato. será encerrada a etapa. competitiva e serão ordeatatdas as propostas eln ordem 

crescente. exclusiimenteipelo c.ritério de menor preço por item.. 
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O r' 	"; 

6.13, Cf(ik) Pregoeirotal.  exantiitai 	aceitabilidade quanto ad objeto c aí 	.da I" 
classificada— conforme este edita 	seus anexos, e decidirá motivadamente a respeito. podendo 

negociar para a redução do valor propc iro. 

6.13.1, Quando houver a participação de NIEstEPPs, serão aplicadas as regras da Lei 

Complementar n2  123/06, conforme dispõe o Capítulo-IV deste edital. 

6.14, Seul° aceita el a oferta. sura verificado o atendimento das condições hahilitattirias somente da 

licitante que a tiver formulado o menor lato e'do nein. nos termos pire\ istos no capítulo VII deste 

6.15. 	.) o atendimento pleno' às exigèncias editulicias, a licitante será declarada vencedora do 

certame: sendo-ihe adjudicado paio) pregoeirotaL o objeto para o qua: apresentou ProPta• após 

transcurso da competente fase recusai. 

6.16. Se a oferta não for -aceitável ou se a proponente não atender às exigências habilitatária ()(a) 

pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes. na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta aceitável ou que; 'atenda ao edital. sendo a - respectiva proponente declarada vencedOra e a ela, 

adjudicado o objete. 

6.17. l../a Sessão Publica. 	rar-se-a ata circunstanciada, na qual serão rey istradats todas as ocom.licias 

e que, ao final, será assinada pelota) pregoeiro(a), equipe de apaiOe licitantes presentes., 

VII - DA HABILITAÇÃO 

7.1, A haili !ilação no s. 	me cera demonsfradá diretamente pela apresentação dos doeumemos abai: 

relacionados: 

7.I.1. HABILITAÇÃO RÍDICA. confontt .o casso:  

,a) Registro crojiresarial na Junta Comercia no raso' de, empresário individual.  (ou 

Cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária): 

h) Ato.  constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente gistmdo na.  

Junta Cotnercial, tratando-se desociedade empresária-.•_ 

IO 
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e) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores. tratando-See 

sociedade entpresária: 

d) Ato constitutivo devidanicatt; registrado no Registro Civil de .Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empreSária, acompanhado de prova da diretotia em' , 

eNercielo; • 

e) Decreto de autorização, tratando-se 	sociedade estr ligeira no pais e ato-de 

registro ou autorização i)ara Puncionamento expedida pelo órgão competente. quando a 

atividade assim; o exigir. 

Observação: Os documentos dispostos no item 7.1.1 serão dispensados do Envelope n" 2 

(Habilitação) se tiverem sido apresentados durante o credenciamento. 

7.1.2. REGULAR1DAD FISCAL E TRABALHISTA 

a): Prova de inscrição no Cadastro nacional de . Pessoas_ luriclicas• do linistério da 

• Fazenda (CNN); 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a Tributos Federais (inclitSive as 

Contribuições sociais) e à Dividi Ativa da União: 

Certidão de regularidade de débito com a(s) Fazenda(s) Estadual e Municipal. da 

sede ou do domicilie) do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatiVel .com. 
O 

objeto do certame; 

d) Certidão de regularidade cone o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço {FGTS); 

e) Certidão Ne. ativa de Débitos Trabalhistas (CN DT): 

Observação: Serão admitidas at certidões positivas con1 eï'eitos de negativa. . 

7.1.3. QUAL FiCAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

lência. 'recuperação judicial' e extrajudicial. expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica., expedida no prazo de até 90 (noventa), dias, 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

a.1) Seta admitida certidão positiva de,  recuperação judicial, desde que seja 

comprovado que a licitante esteja com o plano *de recuperação aprovado e 

homologado judicialmente, COM recuperação já deferida. 

a) Certidão negativa de 

PROT-CMI 129/2019
12/02/2019 - 14:38
 

PROT-CMI 129/2019
12/02/2019 - 14:38
RET 8/2019



AE 

7.I4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração assinada por representante legal da licitante, de que não outorga trabalho 

. noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18. (dezoito) anos, e qualquer trabalho 

menores de. 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz. a partir„dc 14 (quatorze) 

anos. de acordo com u 'disposto-  no Inciso XXXIII do artigo 7'2  da Constituição Federal' 

A N.F.,,X() Vi). 

7.1.5., QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

a) Prova de aptidão para o desempenho dc atividade pertinente e compatível em 

earacterisiicas.. quantidades e praos com o objeto desta licitação, por meio da 

• apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito público ou 

privado; 

ai) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da licitante, 

7,2. Os doettinctMÁ deverão. ser apráéntados no original ou por qualquer processo de cópia, 

autenticada por cartório competente, e. conforme o caso, assinados por autoridade ou representante de 

quem os expediu, com identificação do assinante (noine.OoMpleto e cargo), e datados. 

7.3. Preferencialmente, os documentos de' erão ser apresentados sequencit{linente, de acordo com o 

solicitado neste edital, devidamente numerados, inclusive com folha rosto/índice dos mesmos. 

7.4, Não serão aceitos protocolos referentes às solicitações feitas às repartições competentes, nem 

cópias ilegíveis, ainda que autenticadas, DOcumentos Sem prazo de validade definido deverão ter sido 

emitidos em prazo não 'superior à 90 (noventa) dias da data estipulada para a entrega dos envelopes. • 

7,5: Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento 

licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos c.. 

contribuieôes pela matriz, que deverá ser comprovada por documento próprio. e estarem vigentes à' 
 

Ooca da abertura do envelope contendo a documentação. 

7.6, Se algum docurnel 
	apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação do licitante. 

12 • 
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7.7. 0(A)•Pregoeiro(a) ou á equipe„de apoio, sempre que necessário. promoverá diligencias para 

verificar a veracidade de documentos apresentados. 

VIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Caso não haja recurso-0(a) Precoeirp(a), na própria sessãO pública. adjudicará o objeto do 

certame ao licitante vencedor. encaminhando o processo para homologação do Superintendente_ 

• ocorrendo assim, a decadência do direito de recurso. 

8:2, Caso haja 1:cena-No, desde que motívadamente manifestado na própria sessão, observando-se o 

rito previsto no Mc. XVIII dçi ai-tio 	da 1..x.4 119  10.520/02. os interessados deverão apresentar as • 

razões do recurso. no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão. 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrásrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr no dia útil subáequente ,ao término do prazo do recorrente. sendo-lhes ' 

assegurada vista imediata dos MOS. que estarão dispon ireis no Setor de Licitaeócs. do 
SAAE, 

82.1..A(s) impetração(ões) de ReCurso e Contrarrazão deverá(ã0) ser protocolada(s) junto ao 

atendimento do SAAE, sito na Rua Bernardiná de Campos, n9 ,799, Centro, lndaiatuba-SP. 

endereçados ao(à) Pregoeiro(a). 

Ss: houver recurso e contrarrazões,  os mesmos serão dispónibilizados em ia digital na 

página da internei do SAAE, 

8.3. O. acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aprokitamento. 

8.4. Nessa hipótese. decididos os recursos pela autoridade competente, o mesmo promoverá a 

adjudicação do objeto da Iicitação ao(s) licitante(s) vencedores), assim como, promoverá 

. posteriormente,  a sua homologação. 

IX - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. Após. a homologação do proCedimento licitatório, o concorrente vencedor será convocado para 

assinatura. 
 da ata de Registro de Preços. no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da . 

notificação, emitida pelo Setor de ticitações, de acordo com as cláusulas eunstantes na minuta da ata 

13 - 

PROT-CMI 129/2019
12/02/2019 - 14:38
 

PROT-CMI 129/2019
12/02/2019 - 14:38
RET 8/2019



AE 
indalutuao 

de Registro de Preços - ANEXO VII, parte integrante deSte edital, podendo ser prorrogado .
por igual 

período, devidamente justificado e aceito pela administração. 

9.2'. O prazo de vitOncit da Ata e Registro dc Preços será de 12 (doze) meses. contados a partir da 

assinatura da mesma. 

9.3. O fornecimento dos itens será efetuado mediante emissão -de -Pedido de Empenho-. da qual 

constarão a data de expedição. espeefficações dos itens. quantitativos. prazo, local dc entrega. preços 

unitários e totais. 

9.4. Durante o praz() de vigência da ata de Registro de Preços, o fornecedor que tiver seu preço
.  

registrado. fica obrigado a fornecer os itens solicitados, nas quantidades 'indicadas pelo(s). 

Deparfamento(s) requisitante(s) em cada "pedido de Empenho-. 

9.5. O SAAE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos itens. ficando a seu eSelusivo 

critério a definição das quantidades e do momento.  da aquisição. sendo certo. que os quantitativos totais 

expressos. são estimatik os e representam previsões dos responsáveis pelo(s) departamento(s) 

requisitante(s). para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses. 

9.6. - Para os itens divididos em cota principal e cota reservada com fornecedores distintos. oS 
-Pedidos 

de Empenho": prioriiarão a contrafação-dg cota reservada independente do valor. 

9.7. A existência do preço, regiStrado não obriga á SAAR a firmar aS c0ntratações Atte dele possam 

advir. facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao 

fornecedor registrado preferência. havendo igualdade de condições: 

9,8. Constituem Motivo para cancelamento da. Ata de ,  Registro dos Preço as situações referidas 'nos 

artigos 77 e 78 da Lei Federal IV 8.666193 e suas alterações. 

• 

X - DAS PENALIDADES 

10.1. Caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa de 10% 

(dez por cento) sobre .
6 valor total da Ata de Registro de Preços. sem prejuízo da aplicação do- disposto 

• no item 10.2 "f 

• 
a) Quaisquer motivos que impeçam a assinatura (àa Ata de Registro e Preços: 
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b) Recusa não justificada em assinar a Aia de Registro de Preços; 

e) Recusa não justificada em. receber o 'Pedido de Empenho-. 

• • 	, 
10.2. Em caso.  de inexecução total 'ou parcial das contratações decorrentes do registro,de preços, 

garantida a prévia defesa, o fornecedor incorrerá em penalizações, estipuladas da seguinte forma: 

a) Advertência, na hipótese do descumprimento dc obrigação que não afete o prazo. ou 

qualidadelespecifiçações do objeto licitado e que Hão cause prejuízo para a autarquia: 

b) Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, sobre o valor total. do -Pedido de 'Empenho" 

não entregue, até o l02 (décimo) dia consecutivo: 

e) Multa de 20% (vinte por cento) .sobre o valor total do -Pedido de Empenho-. por entrega 

dos itens em desconformidade com as especificações estabelecidos ou em condições 

impróprias para a utilização, sem prejuízo da obrigação de substituí-los; 

d)-Nos.dernaiá - easos de inadimplemento, multa de.20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

-Pedido de Empenho"; 

e) No caso de inadimplência total; multa dc 30% (trinta por cento) sobre o valor total do item 

registrado em ata de Registro de Preços, ainda na hipótese do não cumprimento de qualquer 

das outras obrigações assumidas, ou reiterada reincidência das penalizações anteriores; 

f) Cancelamento, da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com 

o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 

(doze) IllesÇti, na hipótese dc descumpriment0 integral de. no mínimo, tini "Pedido de 

Empenho"-ou deScumpriniento parcial de mais de um -Pedido de Elimenho-, 

10.3. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 3:0% (trinta por cento) do valor total da 

Ata de Registro de Preços. será causa de anulação da mesma, unilateralmente pela Autarquia. nos 

tentos da legislação aplicável, é posterior cancelamento do Registro de Preços. 

10.4. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas.ou cumulativamente, 

" 10.5. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no. 

prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do 

prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente. 
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• 10.6. As-penalidades pres• ;sias oeste edital têm caráter de sanção admínistrativa, consequentemente. a 

sua aplicação não exime a empresa detentora da ata de Registro de Preços da reparação das eventuais 

perdas é danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE. 

10.7. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas. realizar-se-á comunicação escrita 

à CONTRATADA.•e públicadO na Imprensa Oficial do Mutticipió eiou Diário Oficial do Estado.  

(excluída as penalidades de advertência:e multa de mora). constando o fundarnento legal da punição, 

informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de 

Contas dó Estado de São Paulo.' 

XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

.11.1. As despesas decorrentes &a contrafação do abjeto desta licitação CQITerãO à conta das dotações 

orçamentárias dos exercidos de 201.8 e 2019, informadas no ato da emissão de cada -Pedido de 

l'Anpenlio". pelo Setor responsá' e 1. 

XII - DOS PAGAMENTOS 

12.1. O prazo para o pagamento será de. até 28 (vinte e oito) dias, preferencialmente por mei$,:i de 

depósito em conta bancária, após a entrega dos itens e conferência da respectiva nota fiscal, 

devidamente discriminada e atestada pelo(s) Gestor(es).da.ata de Registro de Preços. 

12.2.. Nenhum pagamento será efetuado à licitante. enquanto 

obrigação financeira qüelíte foi imposta, em virtude.  de penalidade 

'compensada com o pagamento pendente. sem que isso gere direito 

pendente de 1 qui aç o ct q 

ou inadimplência. a qual podera.ser 

a acréscimos de qualquer natureza. 

12.3: O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária "pro rata' pela variação do 

INPC/113GE. juros.. também. "pra rufa die" de 1% (Mn por cento) ao mês e multa moratória de 2% 

(dois por cento) .pós o 109  (décimo) dia. 

. XIII - DO RECEBIMENTO IX) OBJETO DA LICITAÇÃO 

.13A. No recebimento e aceitação dos itens deste certame serão observadas no que couber, o 

disposições contida's nos artigos 73 a 76 da Lei Federal if 8,666/93. 

132, O fornecedor tine tiver seu preço registrado Sujei ta r-se-á à fiscaliiaçào dos itens no ato da 
16 
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entrega. reservando-se ao SAAE o direito de não.proceder ao recebimento caso os itens não estiverem 

em conformidade com os do objetes da licitação; 

13.3. Se ,eventualmente os itens entregues não corresponderem às especificações do ANEXO 1 deste 

edital e Proposta Comercial apresentada pela licitante vencedora. os mesmos deverão ser 

substituidos/regularizados em prazo não superior a 48 horas da notificação da recusa. 

13.4. 0(s) gestor(es) será(ão) responsáveRis) pelo recebimento, controle das quantidades e preços dos 

itens entregues, como também do saldo da ata de Registro de Preços. bem como das eventuais 

ocorrèncias no fárnecimento. 

XIV — DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

14.1. A(s) entrega(s) do(s) item(ns) deverá(ão) ser realizadas, das 08h00.  às 16h00, de segunda a sexta-

feira, exceto em feriados ou pontos facultativos, no setor de-Almoxarifado do SAAE, localizado na ruo 

Tangará ri" 540. Vila Aval. Indaiatuba-SP, ao gestor desta licitação ou ser v ido': designado por ele. 

14.2. Os itens deverão ser entregues em boas condições de higiene e utilização. de uca* com as 

especiticações constantes do ANEXO I, podendo p funcionário recusar-se a recebê-los caso não 

estejam de acordo com o especificado. sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, 

14.3. Cada solicitação des  entrega dos itens será feita pelo departamento requisitante. por meio de 

"Pedido de Empenho", que deverão ser enviadas eXpreSsamente. via fax ou e-mail, a qual deverá ser 

imediatamente protocolada e devolvida pela detentora da Ata de Registro de Preços. 

14.4. As entregas somente poderão ser realizadas a partir .do recebimento expresso do 'Pedido de 

Empenho-. Deverá ser desconsiderada pela empresa qualquer solicitação informal. 

14.5„ A entrega será antecipada caso'o dia estabelecido não seja Mil. 

XV — DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

\j• 

15.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento dás propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos., providências ou impugnar ó ato convocatório do pregão presenciai, 

quanto às eventuais falhas ou irregularidades que o viCiarem. 

17, 
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15.2. Impugnações deverão ser protocoladas no setor de atendimento do SAAf, sito na rua Bernardino 

de Campos, n799; Centro. Indaiatuba/SP. endereçados ao setor de licitações. 

15.3. Acolhida a impugnação ao edital, será feita nova publicação e designada urna oittra -data para 

realização do certame, salvo quando, inqUestionavelmente, a alteração não afetar á formulação das 

propostas. 	 _ 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. O(A) Pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar ou retevar omissõesierros puramente 

formais observadoss na documentação e propbSta. desde que não contrariem a legislação vigente, não 

comprometa a lisurada licitação e o direito das demais licitantes, por meio da promoção de .diligèncias 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

16.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da,.disputa. 

respeitada a igualdade de oporlunidade'entre os licitantes. desdeAue não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança daeontratação.. 

. 16.3. Na cóntagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-50 o dia do início e 

. o do • vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando lOr 

explicitamente disposto em contrário. Sá se. iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do 

S.-I.-tEdel lida ia tuba. 

16.4. As empresas que retirarem o edital via internei., se responsabilizam pelos dados cadastrados para 

efetivação do "d ON‘'Illotid" do edital, Os dados do cadastro serão .utilizados para fins de , 

comunicados/esclarecimentos. 

16.5; Quaisquer questionamemos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações 

contidas no, presente edital deste Pregão Presencial, poderão ser solicitadas por escrito, através do 

telefone n2 (19) 3834-9430 e e-mail: raquelmoraes@saae.sp.gov,br.  

16.6, Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na paginada internet: ,,s54-sv.saac.sp.gov.br, 

16,7. OS dernaiS atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na 

18 
5 

PROT-CMI 129/2019
12/02/2019 - 14:38
 

PROT-CMI 129/2019
12/02/2019 - 14:38
RET 8/2019



Indaiatuba, 30 de 

ENG,  SA,RO DE A. LOPES CORAI. 

Superintendente 

tubru de 2018. 

ERNESTO 	'OI'INI PUCCI 

Diretor Administrativo 

0'30166 

Imprensa Oficial do 	::opin de Indaiatuba 	no iário Oficiar do Estado de São Paulo. 

16.8. Após a publicação do extra. to do contrato ou instrumento equi alente, os envelopes contendo os 

documentos de habilitação das demais licitantes ficarão ft disposição para 4itirada, •pelo prazo de 05 

(cinco) dias, lindo aguai serãO inutilizadós sem prévio aviso. 

• 

XVII DOS ANEXO; 

17.1. Integram o presente edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO 1- Descrição detalhada do objeto: 

b) ANEXO 	'Modelo de Declaração de Habilitação: 

c) ANEXO III - Modelo de Termo de Credeneiamento: 

I) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Micipcmpresa Empresa de Pequeno Porte; 

e) ANEXO V - Modelo de Temi de designação do Prepbsto: 

1) ANEXO VI - Modelo de Declaração - Artigo 7' da COnstituiçãO Federal: , 

g) ANEXO- VII - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
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ANEXO 1 

PREGÃO PRESENCIAL N2  126/2018 

EDITAL No 135/2018 

PROCESSO N2  10/2018 

Item 	Unidade Qtde. 	 Descrição 

1-1' 	pacote 

A. CUCAR, REFINADO,:-TPACOTE DE 5KG..Acuear; refinado; obtido da • 

icana de acucar;, Com aspecto. cor; cheiro proprios e sabor doce; com teor . 

1  e sacarose. minimo de 99%p!p e umidade maxima de 0,39>ory•p; sem 

ertnentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos , 
900 	Animais ou vecetais: acondicionados em sacos de polietileno de 5Iss: 

validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega: suas condicoes 

deverao estar dc acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 
... 

E

.suas alteracoes posteriores; produto Sujeito a veriticacao iro ato da 

.*ntrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. 

CUCAR, REFINADO, PACOTE DE 5KG. Acucar;•refinado; obtido da' • 

DOÇANTE DIETETICO, FRASCO DE 200 ML. Adocante; dietetico; 

mposto de sacarina sodica e ciclamato de soão; frasco de 200 ml; com 

^alidade mínima de 1 anua contar da data de entrega: e suas condicoes 

vcrao estar de acordo com resolucao rdc 271/05 anvisa. 

11D0 DE MILHO. 500 GRAMAS. Amido de milho; embalagem de 

00 asaimis; produto extraído do milho: com aspecto cor, cheiro e sabor 

-oprios; com umidade maxima de' 1,1%. por peso; isento de sujidades. 

arasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega: 

tt

condicionado em saiat3 de papel impermeavel fechado. reembalado em 

•aixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a 

cana de acusar: com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce: com teor 

sacarose minimo de 996/apip e utilidade maxima de 0,3u/ap;p: sem 

fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos 

300 	nimais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg: 

'alidade minima de 1D meses a contar da data de entrega: suas condicoes 

de \ criai estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 

c suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verilicacito no ato da 

ga tios procedimentos administrativtas determinados pela anvisa. 

1ADOCANTE DIETETR:0, FRASCapE 200 Mi— Adocante; dietetico: 

composto de sacarina sodica e c iclainato de sodid; rrascode 200 ml; coa 

validade.ininima dt 1 ano a contar da data de entrega; e suas condicoes 

deverao estar de açordo com resolucao rdc 271?05 anvisa. 
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