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A MUNICIPALIDADE DE ITANH

OS LICITANTES TENHAM CAUTELA AO APRESENTAR SUAS PROPOSTAS, BUSCANDO 

SEMPRE VEICULA-LAS DE MODO RESPONSÁVEL E COM A 

OBJETOS LICITADOS SERÃO ENTREGUES NOS PRAZOS, PREÇOS, PADRÕES DE 

QUALIDADE E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

 

 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR OS LICITANTES QUE 

NÃO CUMPRAM COM O DISPOSTO NESTE ATO CONVOCATÓRIO, APRESENTANDO 

PROPOSTAS IRRESPONSÁVEIS E INIDÔNEAS.

 

 

RESSALTE-SE QUE AO ADERIR A ESTE PRO

ASSINA DECLARAÇÃO ONDE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL E ATESTA QUE 

CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO O QUE, POR SI SÓ, JÁ 

AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NO 

CASO DE CONDUTAS IRRESPONS
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COMUNICADO 

A MUNICIPALIDADE DE ITANHAÉM RECOMENDA QUE AO ADERIR A ESTE CERTAME, 

OS LICITANTES TENHAM CAUTELA AO APRESENTAR SUAS PROPOSTAS, BUSCANDO 

LAS DE MODO RESPONSÁVEL E COM A CERTEZA

OBJETOS LICITADOS SERÃO ENTREGUES NOS PRAZOS, PREÇOS, PADRÕES DE 

CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR OS LICITANTES QUE 

NÃO CUMPRAM COM O DISPOSTO NESTE ATO CONVOCATÓRIO, APRESENTANDO 

PROPOSTAS IRRESPONSÁVEIS E INIDÔNEAS. 

SE QUE AO ADERIR A ESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O CANDIDATO 

ASSINA DECLARAÇÃO ONDE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL E ATESTA QUE 

CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO O QUE, POR SI SÓ, JÁ 

AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NO 

TAS IRRESPONSÁVEIS POR PARTE DOS LICITANTES. 
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ÉM RECOMENDA QUE AO ADERIR A ESTE CERTAME, 

OS LICITANTES TENHAM CAUTELA AO APRESENTAR SUAS PROPOSTAS, BUSCANDO 

CERTEZA DE QUE OS 

OBJETOS LICITADOS SERÃO ENTREGUES NOS PRAZOS, PREÇOS, PADRÕES DE 

CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR OS LICITANTES QUE 

NÃO CUMPRAM COM O DISPOSTO NESTE ATO CONVOCATÓRIO, APRESENTANDO 

CEDIMENTO LICITATÓRIO, O CANDIDATO 

ASSINA DECLARAÇÃO ONDE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL E ATESTA QUE 

CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO O QUE, POR SI SÓ, JÁ 

AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NO 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.°

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETO: Registro de Preço para 

utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo 

Desenvolvimento Social do município de Itanhaé

OFERTA DE COMPRA N° 2021OC00001

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA

2021. 

DATA E HORA DA ABERTURA

 

A Prefeitura Municipal de Itanhaém

Administração, torna público que se acha aberta, nesta unidade,

Washington Luiz, nº 75, Cen

PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 

“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo 

utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada 

objetivando a possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e 

Centro POP, atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do 

município de Itanhaém., que será regida 

Municipal nº 2.283/2005, aplicando

da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto 

nº 2.268/2005, 2.279/2005, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em 

participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de 

Fornecedores do Estado de São Paulo 

 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e será 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 11/2021  

ADMINISTRATIVO n.° 2.402/2021 

Registro de Preço para possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para 

utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo a Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social do município de Itanhaém. 

2021OC00001  

www.bec.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 07 de Abril de 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 de Abril de 2021 –

Prefeitura Municipal de Itanhaém, por intermédio do(a) Senhor(a) Secretário Municipal de 

torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a 

gton Luiz, nº 75, Centro, Itanhaém/SP, CEP 11.740-000, licitação na modalidade 

, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 

“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com 

utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO

possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e 

Centro POP, atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do 

que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002 e pelo Decreto 

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Federal n° 10.024/2019 e dos Decretos Municipais 

, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

postas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em 

participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de 

cedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e será 
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possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para 

a Secretaria de Assistência e 

07 de Abril de 

– às 09h00 min 

Secretário Municipal de 

situada a Avenida 

licitação na modalidade 

, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 

Sistema BEC/SP”, com 

PREGÃO ELETRÔNICO, 

possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e 

Centro POP, atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do 

pela Lei Federal nº 10.520/2002 e pelo Decreto 

se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

10.024/2019 e dos Decretos Municipais 

, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

postas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em 

participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e será 
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processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

 

1. OBJETO 

1.1. Descrição - A presente licitação tem por objeto

aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo 

a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.

conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital

(Anexo I), visando contratações futuras p

Desenvolvimento Social . 

1.2. Critério de Julgamento –

1.3. Cotas para ME/EPP - Em cumprimento ao artigo 48, inciso III,

Federal nº 123/2006, a adjudicação dos itens 36, 37 e 38 será dividida em cota 

principal e cota reservada à participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, con

detalhamento constante do Termo de Referência (Anexo I).

1.3.1. As cotas principal e reservada serão licitadas de forma simultânea e 

independente. 

1.3.2. Se a disputa relativa à cota reservada resultar deserta, a Administração Pública se 

reserva no direito de submeter o mesmo item de contratação à participação ampla, em 

outra sessão pública. 

1.3.3. Se a mesma licitante vencer a cota principal e a cota reservada, o 

pregoeiro negociará com a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, 

antes de concluída a fase de aceitabilidade dos preços da segunda negociação, para 

que a contratação de ambas as cotas ocorra

 

2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Participantes - Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com 

a Administração Municipal que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de 

procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes na forma 

estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.

2.1.1.  O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome 
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processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. 

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para

de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo 

a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.

conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital

contratações futuras pela Secretaria de Assistência e 

– Menor Preço por Item 

Em cumprimento ao artigo 48, inciso III, da Lei Complementar 

Federal nº 123/2006, a adjudicação dos itens 36, 37 e 38 será dividida em cota 

principal e cota reservada à participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, con

detalhamento constante do Termo de Referência (Anexo I). 

1.3.1. As cotas principal e reservada serão licitadas de forma simultânea e 

cota reservada resultar deserta, a Administração Pública se 

direito de submeter o mesmo item de contratação à participação ampla, em 

1.3.3. Se a mesma licitante vencer a cota principal e a cota reservada, o 

negociará com a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, 

tes de concluída a fase de aceitabilidade dos preços da segunda negociação, para 

contratação de ambas as cotas ocorra pelo valor menor. 

2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com 

que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de 

rônicos e tenham credenciado os seus representantes na forma 

estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome 

Prefeitura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 

o Registro de Preços para possível 

de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo 

a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém., 

conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital 

Secretaria de Assistência e 

da Lei Complementar 

Federal nº 123/2006, a adjudicação dos itens 36, 37 e 38 será dividida em cota 

principal e cota reservada à participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, conforme o 

1.3.1. As cotas principal e reservada serão licitadas de forma simultânea e 

cota reservada resultar deserta, a Administração Pública se 

direito de submeter o mesmo item de contratação à participação ampla, em 

1.3.3. Se a mesma licitante vencer a cota principal e a cota reservada, o 

negociará com a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, 

tes de concluída a fase de aceitabilidade dos preços da segunda negociação, para 

Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com 

que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de 

rônicos e tenham credenciado os seus representantes na forma 

O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome 
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anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão 

eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.

2.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a 

dos procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento 

de representantes e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br. 

2.2. Vedações - Não será admitida a participação, neste

físicas ou jurídicas: 

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

tenham sido impedidas de licitar e contrat

direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º 

da Lei Federal nº 10.520/2002; 

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública

municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos 

membros da respectiva equipe

8.666/1993; 

2.2.4. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si. 

2.3. Inexistência de fato impeditivo à participação

condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente eletrônico de 

contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste 

qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como 

que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitação, 

Convite e Pregão Eletrônico. 

2.4. Uso do sistema BEC/SP

praticados no pregão eletrônico, por seus representant

como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

pessoa não credenciada como sua representante.

senha de acesso, caberá ao interessado efet

eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção “CAUFESP”), conforme Resolução CC
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anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão 

eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

2.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e 

dos procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento 

de representantes e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço 

 

será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas 

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

tenham sido impedidas de licitar e contratar com esta Administração Pública 

com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º 

;  

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou 

o artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos 

membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 

Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou 

Inexistência de fato impeditivo à participação - A participação no certame está 

cionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente eletrônico de 

contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste 

qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como 

que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitação, 

Uso do sistema BEC/SP - A licitante responde integralmente por todos os atos 

praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim 

como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

pessoa não credenciada como sua representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da 

senha de acesso, caberá ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio 

(opção “CAUFESP”), conforme Resolução CC-27, de 25 de maio 

Prefeitura Municipal de Itanhaém 
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anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão 

respeito das condições exigidas e 

dos procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento 

de representantes e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço 

certame licitatório, de pessoas 

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

Administração Pública Municipal, 

com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º 

federal, estadual ou 

2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou algum dos 

de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 

Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou 

A participação no certame está 

cionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente eletrônico de 

contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste 

qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como 

que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitação, 

A licitante responde integralmente por todos os atos 

es devidamente credenciados, assim 

como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 

Em caso de perda ou quebra do sigilo da 

uar o seu cancelamento por meio do sítio 

27, de 25 de maio 
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2.5. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em 

pregão eletrônico. 

2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame.

2.7. Direito de preferência - Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 

5.6, bem como para a fruição do benefício de habilitação 

condição de microempresa e de empresa de pequeno porte deverá constar do registro da 

licitante junto ao CAUFESP, sem prejuízo do disposto nos itens 4.1.

2.7.1. A falsidade das declarações prestadas objetivando os benefícios da Lei Complementar 

nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, poderá caracterizar o crime de que trata 

o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e 

das sanções administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, implica

também na inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o

licitação. 

2.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP 

certames licitatórios, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

trabalhista (item 4.1.2), mesmo que esta apresente alguma restrição.

2.7.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis

que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério 

da Administração Pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 

parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativ

efeito de certidão negativa. 

2.7.2.2. A não regularização da documentação dentro do prazo estipulado no item anterior 

(2.7.2.1) implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis.  

 

3. PROPOSTAS 

3.1. Envio - As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br na opção “PREGAO

íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo 
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Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em 

O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 

5.6, bem como para a fruição do benefício de habilitação previsto no subitem 2.7.2

de empresa de pequeno porte deverá constar do registro da 

FESP, sem prejuízo do disposto nos itens 4.1.5.3 e 4.1.5.4

A falsidade das declarações prestadas objetivando os benefícios da Lei Complementar 

nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, poderá caracterizar o crime de que trata 

artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e 

das sanções administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, implica

a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o

Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP - Por ocasião da participação em 

certames licitatórios, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista (item 4.1.2), mesmo que esta apresente alguma restrição. 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério 

da Administração Pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 

parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

2.7.2.2. A não regularização da documentação dentro do prazo estipulado no item anterior 

(2.7.2.1) implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br na opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da 

íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo 
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Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada 

O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 

previsto no subitem 2.7.2, a 

de empresa de pequeno porte deverá constar do registro da 

.4 deste Edital. 

A falsidade das declarações prestadas objetivando os benefícios da Lei Complementar 

nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, poderá caracterizar o crime de que trata 

artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e 

das sanções administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, implicando, 

a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da 

Por ocasião da participação em 

certames licitatórios, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 

regularidade fiscal e 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

ao momento em 

que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério 

da Administração Pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 

as ou positivas com 

2.7.2.2. A não regularização da documentação dentro do prazo estipulado no item anterior 

(2.7.2.1) implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da 

íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo 
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declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

3.2. Preços - Os preços unitários e total

moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecim

licitação, tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras 

necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.

3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão

licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 

não prevista no Edital e seus anexos.

3.2.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

3.2.3. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros, mas que sejam

custo de mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de 

trabalho, entre outros. 

3.2.4. Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em 

ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo d

Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste Edital e a 

utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

3.3. Simples Nacional - As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de 

optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 

123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário 

diferenciado em sua proposta, devendo elaborá

demais pessoas jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro.

3.3.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte

situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua 

exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que 

celebrada a contratação, nos termos do artigo 30, 

Complementar Federal nº 123/2006, apresentando à Administração a comprovação da 

exclusão ou o seu respectivo protocolo.

3.3.3.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item 
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declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

Os preços unitários e total serão ofertados no formulário eletrônico 

moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente 

tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras 

necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte.

3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta 

licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 

não prevista no Edital e seus anexos. 

3.2.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

everá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de 

decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de 

Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em 

eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo d

Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste Edital e a 

utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de 

ptar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 

123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário 

diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às 

ais pessoas jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro.

.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte

situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua 

xclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que 

a contratação, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei 

Federal nº 123/2006, apresentando à Administração a comprovação da 

exclusão ou o seu respectivo protocolo. 

.3.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item 
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declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital. 

serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em 

moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

ento do objeto da presente 

tais como tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras 

necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte. 

se ao objeto desta 

licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 

everá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

em seu ramo de atividade, tais como aumentos de 

decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio coletivo de 

Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em 

eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de 

Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste Edital e a 

utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos. 

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de 

ptar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 

123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário 

la de acordo com as normas aplicáveis às 

ais pessoas jurídicas, sob pena de não aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro. 

.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na 

situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua 

xclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que 

, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei 

Federal nº 123/2006, apresentando à Administração a comprovação da 

.3.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item 
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competente, solicitando que a empresa seja exc

termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

3.4. Reajuste - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

3.5. Validade da proposta - 

Anexo II, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da 

data de sua apresentação. 

3.6. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta será(ão) anexado(s) 

arquivo(s) contendo Proposta de Preços, elaborada de acordo com o modelo que 

constitui o ANEXO II, que integra

ofertado e dos documentos de habilitação exigidos n

3.6.1. Só serão aceitos arquivos c

elaborado(s) no(s) formato(s) indicado(s) no formulário eletrônico de encaminhamento da 

proposta. 

3.6.2. Havendo divergência entre os valores consignados no anexo de que trata o item 3.

os valores registrados no formulário eletrônico da proposta, prevalecerão estes últimos. 

3.6.3. Não serão aceitas propostas, cujos preços sejam superiores aos praticados pelo 

mercado, superiores ao preço máximo fixado neste Edital e em seus Anexos, manifestamente 

inexeqüíveis e que não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório.

3.6.4. A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e modelo do 

produto ofertado, observadas as especificações do Termo de Referência constante do 

Anexo I. 

 

4. HABILITAÇÃO 

4.1.   O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a 

seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

 

4.1.1. Habilitação jurídica 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando

Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos 

termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

 Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no 

o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da 

3.6. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta será(ão) anexado(s) 

Proposta de Preços, elaborada de acordo com o modelo que 

constitui o ANEXO II, que integra este Edital, além do catálogo ou folder do item 

documentos de habilitação exigidos n

.1. Só serão aceitos arquivos contendo o(s) anexo(s) indicado(s) no item acima, 

formato(s) indicado(s) no formulário eletrônico de encaminhamento da 

.2. Havendo divergência entre os valores consignados no anexo de que trata o item 3.

ados no formulário eletrônico da proposta, prevalecerão estes últimos. 

. Não serão aceitas propostas, cujos preços sejam superiores aos praticados pelo 

, superiores ao preço máximo fixado neste Edital e em seus Anexos, manifestamente 

eis e que não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório.

3.6.4. A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e modelo do 

produto ofertado, observadas as especificações do Termo de Referência constante do 

O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a 

seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, 

ade empresária;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando
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luída de ofício do Simples Nacional, nos 

Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no 

o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da 

3.6. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta será(ão) anexado(s) 

Proposta de Preços, elaborada de acordo com o modelo que 

catálogo ou folder do item 

documentos de habilitação exigidos neste edital.  

ontendo o(s) anexo(s) indicado(s) no item acima, 

formato(s) indicado(s) no formulário eletrônico de encaminhamento da 

.2. Havendo divergência entre os valores consignados no anexo de que trata o item 3.6 e 

ados no formulário eletrônico da proposta, prevalecerão estes últimos.  

. Não serão aceitas propostas, cujos preços sejam superiores aos praticados pelo 

, superiores ao preço máximo fixado neste Edital e em seus Anexos, manifestamente 

eis e que não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório. 

3.6.4. A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e modelo do 

produto ofertado, observadas as especificações do Termo de Referência constante do 

O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando

de sociedade não empresária, acompan

e) Decreto de autorização, tratando

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o ex

 

4.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista

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

(CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede ou 

domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal, devendo a licitante apresentar Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniã

Previdência; 

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal 

sede do licitante; 

f) Certificado de regularidade do Fundo d

g) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

 

4.1.3. Qualificação econômico

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

acolhimento do plano de recuperação judicial ou

extrajudicial, conforme o caso. 

b) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

b.1) no caso de empresa constituída há menos de ano, admite
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando

de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

Regularidade fiscal e trabalhista 

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede ou 

itante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

Certidão de regularidade com a Fazenda Federal, devendo a licitante apresentar Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniã

Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante;

Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal (tributos mobiliários), do domicílio ou 

Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF 

) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

Qualificação econômico-financeira 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 

 

b) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

endo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

b.1) no caso de empresa constituída há menos de ano, admite-se a apresentação de balanço 
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se 

hado de prova da diretoria em exercício;  

se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede ou 

itante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

Certidão de regularidade com a Fazenda Federal, devendo a licitante apresentar Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 

do domicílio ou sede do licitante; 

do domicílio ou 

e Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS);  

) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

plano de recuperação 

b) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

endo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

se a apresentação de balanço 
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b.2) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas, de 

acordo com a legislação pertinente.

 

4.1.4. Qualificação técnica 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela Administ

ou pessoa jurídica de direito privado, relativamente à atividade pertinente e compatível com 

o objeto da licitação. 

 

4.1.5 Declarações e outras comprovações

4.1.5.1. Declaração subscrita por representante legal da 

modelo constante do Anexo III.1

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste 

Edital; 

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação dispostos neste item 4;

4.1.5.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

modelo constante do Anexo III.2

independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática 

de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014.

4.1.5.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração 

subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do 

Anexo III.3, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 

mesmo diploma legal. 

4.1.5.4. Declaração subscrita por representante legal da licita

apresentar, por ocasião da celebração da contratação, alvará/licença/autorização....

 

4.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação

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

Administração aceitará como válidas as expedidas nos 
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b.2) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas, de 

acordo com a legislação pertinente. 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela Administração Pública Direta ou Indireta, 

ou pessoa jurídica de direito privado, relativamente à atividade pertinente e compatível com 

Declarações e outras comprovações 

.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

Anexo III.1, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste 

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação dispostos neste item 4; 

.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

Anexo III.2, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira 

independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática 

de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014.

.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração 

subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do 

, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 

Declaração subscrita por representante legal da licitante, comprometendo

apresentar, por ocasião da celebração da contratação, alvará/licença/autorização....

4.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação 

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

istração aceitará como válidas as expedidas nos 90 (noventa) dias imediatamente 
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b.2) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas, de 

ração Pública Direta ou Indireta, 

ou pessoa jurídica de direito privado, relativamente à atividade pertinente e compatível com 

licitante, em conformidade com o 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal; 

se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste 

.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 

, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira 

independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática 

de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração 

subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do 

, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 

nte, comprometendo-se a 

apresentar, por ocasião da celebração da contratação, alvará/licença/autorização.... 

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

) dias imediatamente 
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4.2.2. No que tange à regularidade fiscal (item 4.1.2), s

Efeitos de Negativa, e certidões 

4.2.3. O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o 

teor das declarações solicitadas no item 4.1

qualificação econômico-financeira e de qua

4.1.4), aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes.

4.2.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e 

com CNPJ desta. Se for filial, todos os documentos deverão constar em nome e com o CNPJ 

da filial, salvo aqueles que, pela própria

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz, ou ainda cuja validade abranja 

todos os estabelecimentos da empresa.

4.2.4.1. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 

desta licitação, execute o objeto contratual, os documentos exigidos

(item 4.1) deverão ser apresentados 

(matriz e filial). 

4.2.5. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da 

licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

4.2.6. A licitante será inabilitada se deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

apresentá-los com irregularidades, em desacor

admitindo complementação posterior.

  

5. SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO

5.1. Abertura das propostas 

início à sessão pública do pregão eletrônico, com a aber

sua divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.

5.2. Análise - A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus 

5.2.1. Serão desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
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No que tange à regularidade fiscal (item 4.1.2), serão aceitas Certidões Positivas com 

Efeitos de Negativa, e certidões positivas com exigibilidade suspensa. 

O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o 

teor das declarações solicitadas no item 4.1.5 deste Edital e das comprovações de 

financeira e de qualificação técnica (caso exigidas nos itens 4.1.3 e 

se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes.

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e 

filial, todos os documentos deverão constar em nome e com o CNPJ 

salvo aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz, ou ainda cuja validade abranja 

os da empresa.  

a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 

o objeto contratual, os documentos exigidos para fins de habilitação 

deverão ser apresentados toda a documentação de ambos os estabelecimentos 

. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da 

licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal 

ntação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

. A licitante será inabilitada se deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

com irregularidades, em desacordo com o estabelecido neste Pregão, não se 

admitindo complementação posterior. 

5. SESSÃO PÚBLICA E JULGAMENTO 

 - No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará 

início à sessão pública do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a 

sua divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.

A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e à legislação vigente. 

5.2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
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erão aceitas Certidões Positivas com 

O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o 

deste Edital e das comprovações de 

lificação técnica (caso exigidas nos itens 4.1.3 e 

se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes. 

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e 

filial, todos os documentos deverão constar em nome e com o CNPJ 

natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz, ou ainda cuja validade abranja 

a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 

para fins de habilitação 

de ambos os estabelecimentos 

. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da 

licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal 

ntação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 

. A licitante será inabilitada se deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

do com o estabelecido neste Pregão, não se 

No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará 

tura automática das propostas e a 

sua divulgação pelo sistema na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 

A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
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d) que, por ação da licitante ofertante, contenha elementos que permitam a sua 

identificação, tais como a inclusão de qualquer símbolo, marca ou outros elementos 

indicativos nas propostas ofertada

e) omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

f) que apresentarem mais de uma marca para o Item ofertado;

g) cujos preços sejam superiores

máximo fixado neste Edital e em seus Anexos;

h) cujos preços forem manifestamente inexeqüíveis.

5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto 

no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

5.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, 

com observância dos critérios legais estabel

5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 

classificadas e das desclassificadas.

5.4. Lances - Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes 

detentoras de propostas classificadas.

5.4.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em 

valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor 

apresentado pela própria licitante ofertante, observada em 

mínima fixada no item 5.4.2,

prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do 

mesmo valor. 

5.4.2. O valor de redução mínima entre os lances

sobre o valor total do item. 

5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.

5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

visando à continuidade da disputa, qu

(três) minutos do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos períodos de 

prorrogação automática.  
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d) que, por ação da licitante ofertante, contenha elementos que permitam a sua 

identificação, tais como a inclusão de qualquer símbolo, marca ou outros elementos 

propostas ofertadas ou em seus respectivos anexos; 

omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

que apresentarem mais de uma marca para o Item ofertado; 

cujos preços sejam superiores aos praticados pelo mercado ou superiores ao preço 

máximo fixado neste Edital e em seus Anexos; 

h) cujos preços forem manifestamente inexeqüíveis. 

5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto 

da Lei Federal nº 8.666/1993. 

5.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, 

com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 

classificadas e das desclassificadas. 

Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes 

as classificadas. 

Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em 

valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor 

apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução 

mínima fixada no item 5.4.2, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, 

prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do 

O valor de redução mínima entre os lances será de R$ 5,00 (cinco reais

5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 

(três) minutos do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos períodos de 
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d) que, por ação da licitante ofertante, contenha elementos que permitam a sua 

identificação, tais como a inclusão de qualquer símbolo, marca ou outros elementos 

omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

ou superiores ao preço 

5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o disposto 

5.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, 

5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 

Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes 

Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em 

valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor 

ambos os casos a redução 

aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, 

prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do 

cinco reais) e incidirá 

5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

ando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 

(três) minutos do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos períodos de 
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duração da prorrogação encerrar

contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar prorrogação.

5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 

5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os período

no item 5.4.3. 

5.5. Classificação - Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade 

ordenatória contendo a classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o 

último preço admitido de cada licitante.

5.6. Empate ficto - Com base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às 

licitantes microempresas ou 

observadas as seguintes regras:

5.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor 

valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao 

valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro para que apresente 

preço inferior ao da melhor classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 

preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas empatadas, a convocação recairá 

sobre a licitante vencedora de sorteio.

5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao p

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 

de classificação, as demais microempresas ou

propostas se enquadrem nas condições indicadas n

5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 

5.5, seja microempresa ou empresa de pequeno porte

preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

5.7. Negociação - O Pregoeiro 

mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço.

5.8. Aceitabilidade - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 

do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

ão da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto 

contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar prorrogação.

5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados 

Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade 

ordenatória contendo a classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o 

de cada licitante. 

Com base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às 

 empresas de pequeno porte preferência à contratação, 

observadas as seguintes regras: 

empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor 

valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao 

valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro para que apresente 

a melhor classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 

preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas empatadas, a convocação recairá 

sobre a licitante vencedora de sorteio. 

5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 

icação, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte, cujos valores das 

propostas se enquadrem nas condições indicadas no item 5.6.1. 

5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 

empresa de pequeno porte não será assegurado o direito de 

se, desde logo, à negociação do preço. 

O Pregoeiro deverá negociar com o autor da oferta de menor valor 

mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço.

Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
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á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto 

contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar prorrogação. 

5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

s de duração indicados 

Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade 

ordenatória contendo a classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o 

Com base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às 

empresas de pequeno porte preferência à contratação, 

empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor 

valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao 

valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro para que apresente 

a melhor classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 

preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas empatadas, a convocação recairá 

reço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 

empresas de pequeno porte, cujos valores das 

5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 

não será assegurado o direito de 

negociar com o autor da oferta de menor valor 

mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço. 

Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 

5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
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licitante que será juntada aos autos 

5.8.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar 

julgar necessários. 

5.8.3. Conforme descrito no item 3.6, n

proposta deverá(ao) ser anexado(s

ofertado, a fim de que a unidade licitante possa certificar a correspondência do objeto 

contratado com a proposta ofertada pela licitante.

5.8.3.1. Caso não seja possível avaliar a correspondência entre o ob

proposta ofertada por meio d

certame reserva-se no direito de requerer o envio de amostras físicas

ser entregues juntamente com a documentação de habilitação no prazo

item 5.10, alínea “e” (03 (três) dias após o encerramento da sessão pública).

5.9. A licitante considerada vencedora do certame deverá apresentar sua proposta, em 

conformidade com o Anexo II deste Edital, devidamente readequada com o 

final obtido no certame, contendo os preços unitários.

5.9.1. A proposta readequada deverá ser encaminhada ao Departamento de Suprimentos 

deste órgão licitante, situado no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, no prazo 

estabelecido no item 5.10, alínea “e”, além de providenciar a referida readequação ta

no campo próprio do Sistema BEC, através de formulário eletrônico de encaminhamento da 

proposta.  

5.10. Exame das condições de habilitação

passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e 

extraídos dos documentos indicados no item 4 deste Edital;

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

estabelecidos no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou 

sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios 

eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na a

sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento 

dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a 
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que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os esclarecimentos que 

Conforme descrito no item 3.6, no formulário eletrônico de encaminhamento da 

proposta deverá(ao) ser anexado(s) arquivo(s) contendo catálogo ou folder do item 

ofertado, a fim de que a unidade licitante possa certificar a correspondência do objeto 

contratado com a proposta ofertada pela licitante. 

1. Caso não seja possível avaliar a correspondência entre o objeto contratado e a 

proposta ofertada por meio dos catálogos ou folders, a Secretaria solicitante do 

no direito de requerer o envio de amostras físicas, as quais deverão 

ser entregues juntamente com a documentação de habilitação no prazo 

(03 (três) dias após o encerramento da sessão pública).

5.9. A licitante considerada vencedora do certame deverá apresentar sua proposta, em 

conformidade com o Anexo II deste Edital, devidamente readequada com o novo 

final obtido no certame, contendo os preços unitários. 

5.9.1. A proposta readequada deverá ser encaminhada ao Departamento de Suprimentos 

deste órgão licitante, situado no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, no prazo 

estabelecido no item 5.10, alínea “e”, além de providenciar a referida readequação ta

no campo próprio do Sistema BEC, através de formulário eletrônico de encaminhamento da 

Exame das condições de habilitação - Considerada aceitável a oferta de menor preço, 

passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e 

extraídos dos documentos indicados no item 4 deste Edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

belecidos no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou 

sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios 

eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na a

sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento 

sitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a 
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licitantes os esclarecimentos que 

o formulário eletrônico de encaminhamento da 

) arquivo(s) contendo catálogo ou folder do item 

ofertado, a fim de que a unidade licitante possa certificar a correspondência do objeto 

jeto contratado e a 

a Secretaria solicitante do 

, as quais deverão 

 estipulado no 

(03 (três) dias após o encerramento da sessão pública). 

5.9. A licitante considerada vencedora do certame deverá apresentar sua proposta, em 

novo valor total 

5.9.1. A proposta readequada deverá ser encaminhada ao Departamento de Suprimentos 

deste órgão licitante, situado no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, no prazo 

estabelecido no item 5.10, alínea “e”, além de providenciar a referida readequação também 

no campo próprio do Sistema BEC, através de formulário eletrônico de encaminhamento da 

Considerada aceitável a oferta de menor preço, 

seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

belecidos no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou 

sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios 

eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da 

sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio 

c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento 

sitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a 
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por correio eletrônico a ser fornecido pelo Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie 

no curso da própria sessão pública e antes de ser proferida a decisão sobre a habilitação.

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b

ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, 

ambas deste subitem 5.10, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas 

eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será 

inabilitada, mediante decisão motivada;

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos 

constantes no item 4 deste Edital,

deverão ser apresentados ao Departamento de Suprimentos deste órgão licitante, situado 

no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, em até 0

da sessão pública, a fim de que sejam devidamente arquivados nos autos do procedimento 

licitatório, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das 

penalidades cabíveis; 

e.1) Os documentos poderão ser apresentados 

autenticada por cartório competente ou por servidor da administração (mesmo que traga 

em seu bojo determinação de sua validade apenas no original), ou mediante 

órgão da imprensa oficial (art. 32, Lei 8.666/93). Os documentos apresentados e

simples deverão estar acompanhados dos originais para que se

servidor desta Administração Municipal

f) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

g) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 

disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor 

dos documentos recebidos por meio eletrônico.

5.11. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP

vencedora do certame seja uma microempresa ou empresa de pequeno porte com 

restrições em sua documentação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do disposto 

no item 2.7.2.1, a sessão pública será suspensa pelo Pregoe
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por correio eletrônico a ser fornecido pelo Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie 

da própria sessão pública e antes de ser proferida a decisão sobre a habilitação.

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b

ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, 

, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas 

eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será 

inabilitada, mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos 

constantes no item 4 deste Edital, bem como os enviados na forma constante 

ser apresentados ao Departamento de Suprimentos deste órgão licitante, situado 

endereço indicado no preâmbulo deste Edital, em até 03 (três) dias após o encerramento 

m de que sejam devidamente arquivados nos autos do procedimento 

sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das 

Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cóp

autenticada por cartório competente ou por servidor da administração (mesmo que traga 

em seu bojo determinação de sua validade apenas no original), ou mediante 

(art. 32, Lei 8.666/93). Os documentos apresentados e

acompanhados dos originais para que sejam autenticados por 

Municipal. 

) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

mações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 

disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor 

dos documentos recebidos por meio eletrônico. 

Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP - Caso a licitante habilitada e declarada 

vencedora do certame seja uma microempresa ou empresa de pequeno porte com 

restrições em sua documentação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do disposto 

a sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro e será facultado 
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por correio eletrônico a ser fornecido pelo Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie 

da própria sessão pública e antes de ser proferida a decisão sobre a habilitação. 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, 

ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, 

, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as 

eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos de habilitação 

bem como os enviados na forma constante da alínea “c”, 

ser apresentados ao Departamento de Suprimentos deste órgão licitante, situado 

) dias após o encerramento 

m de que sejam devidamente arquivados nos autos do procedimento 

sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e aplicação das 

no original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da administração (mesmo que traga 

em seu bojo determinação de sua validade apenas no original), ou mediante publicação em 

(art. 32, Lei 8.666/93). Os documentos apresentados em cópia 

jam autenticados por 

) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

mações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 

disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor 

itante habilitada e declarada 

vencedora do certame seja uma microempresa ou empresa de pequeno porte com 

restrições em sua documentação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do disposto 

facultado a licitante o 
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certame, para que seja comprovada 

5.12. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motiv

comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.1

prorrogação de prazo para a mesma comprovação.

5.13. Licitação fracassada - 

exigências para a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos 

moldes dos itens 5.11 a 5.12, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o 

item 5.5, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 

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

requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

 

6.RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

6.1. Recursos - Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e 

trabalhista nos moldes dos itens 

mensagem lançada no sistema que poderão 

por meio eletrônico, utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema.

6.2. Havendo interposição de recurso

informará aos recorrentes que p

no prazo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de 

preclusão. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s) 

interposto(s) no prazo comum de 0

para apresentação, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo

vista aos autos do processo no 

no endereço indicado no preâmbulo deste Edital.

6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no 

sítio www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às 

peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediant

estabelecidos no item 6.2. 

6.4. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 6.1 importará na 

decadência do direito de recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao 
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seja comprovada sua regularidade fiscal e trabalhista. 

. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.1

prorrogação de prazo para a mesma comprovação. 

 Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às 

para a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos 

, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o 

item 5.5, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 

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

requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

6.RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e 

trabalhista nos moldes dos itens 2.7.2, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de 

mensagem lançada no sistema que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, 

por meio eletrônico, utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema.

6.2. Havendo interposição de recurso, através de mensagem lançada no sistema, 

informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões recursais 

no prazo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de 

preclusão. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s) 

interposto(s) no prazo comum de 03 (três) dias úteis contados a partir do término do prazo 

para apresentação, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo-lhes assegurada 

vista aos autos do processo no Departamento de Suprimentos deste órgão licitante, situado 

o no preâmbulo deste Edital. 

6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no 

sítio www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às 

peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo dentro dos prazos 

6.4. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 6.1 importará na 

decadência do direito de recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao 
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adamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.11, ou sobre a 

Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às 

para a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos 

, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o 

item 5.5, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 

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

Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e 

, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de 

interpor recurso, imediata e motivadamente, 

por meio eletrônico, utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema. 

, através de mensagem lançada no sistema, o Pregoeiro 

oderão apresentar memoriais contendo as razões recursais 

no prazo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de 

preclusão. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s) 

3 (três) dias úteis contados a partir do término do prazo 

lhes assegurada 

Departamento de Suprimentos deste órgão licitante, situado 

6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no 

sítio www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às 

e protocolo dentro dos prazos 

6.4. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 6.1 importará na 

decadência do direito de recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao 
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homologação do procedimento licitatório.

6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.

6.6. Homologação - Decididos os recu

a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório.

6.7. Convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços 

dias, contados do recebimento da notificação, a licitante vencedora s

assinar a Ata de Registro de Preços

6.7.1. A convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços será feita via email;

correio, mediante aviso de recebimento; ou pessoalmente, com seu recebimento 

documentado. 

6.7.2. O prazo estabelecido no item 6.7 

período, por solicitação do fornecedor e desde que ocorr

Administração Pública. 

6.7.3. Sem prejuízo da aplicação de penalidades, 

fornecedor que, tendo sido convocad

6.7.4. Perdendo o fornecedor o d

prazo estabelecido no item 6.7, é facultado à Administração Pública convocar os licitantes 

remanescentes para fazê-lo em igual prazo e condições, respeitada sempre a ordem de 

classificação estipulada no item 5.5.

 

7.DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

7.1. Desconexão - À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

7.2. Efeitos - A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 

interrompida. Neste caso, se a d

sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após 

horas após comunicação expressa aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
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homologação do procedimento licitatório. 

6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 

Convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços – No prazo de 5 (cinc

dias, contados do recebimento da notificação, a licitante vencedora será convocad

assinar a Ata de Registro de Preços, respeitados os quantitativos ofertados. 

A convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços será feita via email;

correio, mediante aviso de recebimento; ou pessoalmente, com seu recebimento 

estabelecido no item 6.7 poderá ser prorrogado uma única 

fornecedor e desde que ocorra motivo justificado

em prejuízo da aplicação de penalidades, perderá o direito à contratação 

convocado para assinar a Ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado.

6.7.4. Perdendo o fornecedor o direito à contratação ou havendo recusa em assinar a Ata no 

prazo estabelecido no item 6.7, é facultado à Administração Pública convocar os licitantes 

lo em igual prazo e condições, respeitada sempre a ordem de 

da no item 5.5. 

7.DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

mensagens emitidas pelo sistema. 

A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 

interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez

sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas após comunicação expressa aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
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6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

rsos e constatada a regularidade dos atos praticados, 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e 

o prazo de 5 (cinco) 

convocada para 

A convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços será feita via email; por 

correio, mediante aviso de recebimento; ou pessoalmente, com seu recebimento 

única vez, por igual 

justificado e aceito pela 

perderá o direito à contratação o 

lo no prazo fixado. 

ireito à contratação ou havendo recusa em assinar a Ata no 

prazo estabelecido no item 6.7, é facultado à Administração Pública convocar os licitantes 

lo em igual prazo e condições, respeitada sempre a ordem de 

À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 

dez) minutos, a 

decorridas vinte e quatro 

horas após comunicação expressa aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
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b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o 

término do período estabelecido no Edital.

7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

válida da sessão pública ou do certam

8. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

8.1. O fornecimento do objeto contratado será efetuado mediante a emissão de Requisição 

de Compras pela Prefeitura, onde constarão as datas de expedição, especificações do 

material, quantitativo, local de entrega e 

8.1.1 - A Requisição de Compras será o instrumento formalizador do termo contratual.

8.2 – O(s) bem (ns) deverá (ao) ser entregue (s) no prazo de até _

contados do dia útil subseqüente ao recebimento da Requi

pela Prefeitura. 

8.2.1 - Os bens deverão ter a mesma marca e/ou fabricante dos ofertados pela contratada 

em sua proposta. 

8.3 - Durante o prazo de validade da

a fornecer o material ofertado, nas quantidades indicadas em cada Requisição de Compras.

8.3.1 – O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, 

ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

8.3.2 – Os quantitativos totais expressos na relação constante do Termo de Referência 

(Anexo I) são estimados e representam previsões do Município para as contratações durante 

o prazo de 01 (um) ano. 

8.4 - O(s) bem(ns) será(ão) devolvido(s) na hipótese de não correspo

do objeto licitado, devendo ser substituídos pela empresa contratada no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis. 

8.5 - O contratado garantirá integralmente qualquer defeito de fabricação que o bem

adquirido(s) venha(m) a apresentar

mesmo que constatado o defeito após sua aceitação/aprovação pelo Município. 

 

9. PAGAMENTOS 

9.1 – O licitante vencedor apresentará ao Almoxarifado da 

Desenvolvimento Social a Nota Fiscal referente ao fornecimento efetuado.
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a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o 

término do período estabelecido no Edital. 

7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

válida da sessão pública ou do certame. 

FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  

O fornecimento do objeto contratado será efetuado mediante a emissão de Requisição 

de Compras pela Prefeitura, onde constarão as datas de expedição, especificações do 

material, quantitativo, local de entrega e preços unitários e totais. 

A Requisição de Compras será o instrumento formalizador do termo contratual.

O(s) bem (ns) deverá (ao) ser entregue (s) no prazo de até _10 dez

contados do dia útil subseqüente ao recebimento da Requisição de Compras, expedida 

Os bens deverão ter a mesma marca e/ou fabricante dos ofertados pela contratada 

Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada 

terial ofertado, nas quantidades indicadas em cada Requisição de Compras.

O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, 

ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

uantitativos totais expressos na relação constante do Termo de Referência 

(Anexo I) são estimados e representam previsões do Município para as contratações durante 

O(s) bem(ns) será(ão) devolvido(s) na hipótese de não corresponder às especificações 

do objeto licitado, devendo ser substituídos pela empresa contratada no prazo máximo de 

O contratado garantirá integralmente qualquer defeito de fabricação que o bem

a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, 

mesmo que constatado o defeito após sua aceitação/aprovação pelo Município. 

O licitante vencedor apresentará ao Almoxarifado da Secretaria de Assistência e 

a Nota Fiscal referente ao fornecimento efetuado.
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a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o 

7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

O fornecimento do objeto contratado será efetuado mediante a emissão de Requisição 

de Compras pela Prefeitura, onde constarão as datas de expedição, especificações do 

A Requisição de Compras será o instrumento formalizador do termo contratual. 

10 dez dias corridos, 

sição de Compras, expedida 

Os bens deverão ter a mesma marca e/ou fabricante dos ofertados pela contratada 

, sua detentora fica obrigada 

terial ofertado, nas quantidades indicadas em cada Requisição de Compras. 

O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, 

ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição. 

uantitativos totais expressos na relação constante do Termo de Referência 

(Anexo I) são estimados e representam previsões do Município para as contratações durante 

nder às especificações 

do objeto licitado, devendo ser substituídos pela empresa contratada no prazo máximo de 

O contratado garantirá integralmente qualquer defeito de fabricação que o bem(ns) 

, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, 

mesmo que constatado o defeito após sua aceitação/aprovação pelo Município.  

Secretaria de Assistência e 

a Nota Fiscal referente ao fornecimento efetuado. 
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rejeitá-la. 

9.3 - A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as 

informações que motivaram sua rejeição para que a empresa a reapresente.

9.4 - A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para 

que a contratada suspenda quaisquer fornecimentos.

9.5 - O pagamento à contratada será efetua

entrega da fatura, que deverá estar em correspondência com o fornecimento prestado e 

com os valores ofertados. A fatura deverá estar devidamente atestada por dois servidores 

que não sejam os ordenadores da d

9.6 - As multas aplicadas serão descontadas no ato do pagamento da nota fiscal ou fatura 

mensal, mediante expedição da guia de recolhimento correspondente.

 

10. REAJUSTE E REVISÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS

10.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.

1,.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 

Contratada e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, 

poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico 

do termo contratual. 

10.3 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 

para mais ou menos, conforme o caso.

10.4 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá 

demonstrar a quebra do equilíbrio econômico

apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 

planilha apresentada para assinatura do termo contratual e documentação correlata (lista de 

preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias

comprovem que a contratação tornou

10.5 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratante, esta deverá 
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A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as 

informações que motivaram sua rejeição para que a empresa a reapresente. 

A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para 

que a contratada suspenda quaisquer fornecimentos. 

O pagamento à contratada será efetuado até o 30º (trigésimo) dia a partir da data de 

entrega da fatura, que deverá estar em correspondência com o fornecimento prestado e 

com os valores ofertados. A fatura deverá estar devidamente atestada por dois servidores 

que não sejam os ordenadores da despesa e processadas segundo a Legislação vigente.

As multas aplicadas serão descontadas no ato do pagamento da nota fiscal ou fatura 

mensal, mediante expedição da guia de recolhimento correspondente. 

. REAJUSTE E REVISÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS 

Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 

Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 

Contratada e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, 

revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial 

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 

para mais ou menos, conforme o caso. 

Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá 

íbrio econômico-financeiro do termo contratual, por meio de 

apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 

planilha apresentada para assinatura do termo contratual e documentação correlata (lista de 

, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que 

comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratante, esta deverá 
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A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as 

A devolução da nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para 

do até o 30º (trigésimo) dia a partir da data de 

entrega da fatura, que deverá estar em correspondência com o fornecimento prestado e 

com os valores ofertados. A fatura deverá estar devidamente atestada por dois servidores 

espesa e processadas segundo a Legislação vigente. 

As multas aplicadas serão descontadas no ato do pagamento da nota fiscal ou fatura 

Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 

Contratada e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, 

financeiro inicial 

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 

Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá 

financeiro do termo contratual, por meio de 

apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 

planilha apresentada para assinatura do termo contratual e documentação correlata (lista de 

primas, etc.), que 

se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratante, esta deverá 
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prejuízo da Municipalidade. 

10.6 - Fica facultado à Contratante, realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 

conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decis

preços solicitada pela Contratada.

10.7 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a 

análise técnica e jurídica da Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir 

da data do protocolo do pedido perante a Contratada.

10.8 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 

Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 

preços vigentes. 

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 

8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que couber.

11.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante que: 

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

de Preços; 

b) apresentar documentação falsa;

c) deixar de entregar os documentos exigidos 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto;

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato 

g) cometer fraude fiscal; 

h) comportar-se de modo inidôneo.

11.2.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

11.3. Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua 

total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração 

cometida, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e da comunicação do ocorrido ao 

Ministério Público, sendo sempre garantida a defesa prévia ao 

Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

Fica facultado à Contratante, realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 

conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de 

preços solicitada pela Contratada. 

A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a 

análise técnica e jurídica da Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir 

o do pedido perante a Contratada. 

Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 

Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 

se ao presente instrumento, no que couber. 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante que: 

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro 

apresentar documentação falsa; 

deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 

ensejar o retardamento da execução do objeto; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato   

se de modo inidôneo. 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua 

ura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração 

cometida, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e da comunicação do ocorrido ao 

Ministério Público, sendo sempre garantida a defesa prévia ao adjudicatário: 
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Fica facultado à Contratante, realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 

ão quanto à revisão de 

A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a 

análise técnica e jurídica da Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir 

Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 

Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 

da Lei Federal nº 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante que:  

a Ata de Registro 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução 

ura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração 

cometida, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e da comunicação do ocorrido ao 
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prejuízos significativos ao objeto da contratação;

11.3.2. Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso:

a) pelo atraso injustificado na prestação de serviços

Registro de Preços, correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, 

limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado.

b) após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços

objeto contratado, caracterizar-

c) sem prejuízo, persistindo a inexecução parcial ou sobrevindo 

realização do objeto da Ata de Registro de Preços

aplicação de multa equivalente à 2

ainda, ser rescindido o termo contratual 

d) a recusa da licitante vencedora em assinar 

neste Edital, caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, 

sujeitando-a ao pagamento de multa equivalente àquela estipulada no item imediatamente 

anterior (item c). 

e) a desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa

relativos à habilitação, arrolados no item 4

montante de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta, lance ou oferta 

adjudicada, bem como a suspensão do direito de partic

contratar com o Município, nos termos do que dispõe o item seguinte (1

11.3.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, depende

11.3.1. Além das multas cabíveis, o cancelamento 

ensejar a aplicação da penalidade estipulada no item anterior (1

11.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

nos casos de falta grave, como exemplo a apresentação de documentação falsa ou o 

cometimento de fraude. A inidoneidade da licitante para licitar e contratar com o Poder 

Público vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

promovida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados.

11.4. A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/1993 

não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.
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prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso:

a prestação de serviços ou na entrega do objeto d

, correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, 

limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado. 

pós o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços 

-se-á o descumprimento parcial da Ata de Registro de Preços

persistindo a inexecução parcial ou sobrevindo inexecução total

Ata de Registro de Preços, a Contratada ficará su

licação de multa equivalente à 20% (vinte por cento) do valor do contrato, podendo, 

termo contratual firmado entre as partes; 

a recusa da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo previst

neste Edital, caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, 

a ao pagamento de multa equivalente àquela estipulada no item imediatamente 

e) a desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em apresentar os documentos 

arrolados no item 4, deste Edital ensejam a cobrança

por cento) sobre o valor total da proposta, lance ou oferta 

adjudicada, bem como a suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com o Município, nos termos do que dispõe o item seguinte (11.3.3).

Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

, pelo prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta.

.3.1. Além das multas cabíveis, o cancelamento da Ata de Registro de Preços

ensejar a aplicação da penalidade estipulada no item anterior (11.3.3). 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública

nos casos de falta grave, como exemplo a apresentação de documentação falsa ou o 

. A inidoneidade da licitante para licitar e contratar com o Poder 

Público vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados. 

A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/1993 

dimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.
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, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 

objeto da Ata de 

, correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, 

 ou entregue o 

Ata de Registro de Preços. 

inexecução total na 

ficará sujeita ainda a 

rato, podendo, 

no prazo previsto 

neste Edital, caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, 

a ao pagamento de multa equivalente àquela estipulada no item imediatamente 

em apresentar os documentos 

deste Edital ensejam a cobrança de multa no 

por cento) sobre o valor total da proposta, lance ou oferta 

ipar de licitações e impedimento de 

.3.3). 

Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

ndo da gravidade da falta. 

Ata de Registro de Preços poderá 

Administração Pública 

nos casos de falta grave, como exemplo a apresentação de documentação falsa ou o 

. A inidoneidade da licitante para licitar e contratar com o Poder 

punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/1993 

dimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 
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penalidade será inscrito em Dívida Ativa, sujeitando

11.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil.

11.7. Autonomia - As sanções são autônomas e a aplicação de uma não e

11.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Le

nº 9.784, de 1999. 

11.8.1. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.8.2. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados c

efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir. 

11.9. As penalidades aplicadas à contratada serão obrigatoriamente registradas no Registro 

de Cadastro de Fornecedores desta Municipalidade.

11.10. Conformidade com o marco legal anticorrupção

contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração 

pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a 

licitação ou ao longo da execução da contratação, será objeto

administrativo de responsabilização 

da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 

8.666/1993, e no artigo 7º da Lei

 

12. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

12.1. Forma e Prazo - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados 

por qualquer pessoa, através de

na opção “EDITAL”, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 

recebimento das propostas. 

suspendem os prazos previstos no certame.
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penalidade será inscrito em Dívida Ativa, sujeitando-se a devedora à processo executivo.

multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Le

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados c

efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir.  

As penalidades aplicadas à contratada serão obrigatoriamente registradas no Registro 

de Cadastro de Fornecedores desta Municipalidade. 

Conformidade com o marco legal anticorrupção - A prática de atos que atentem 

contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração 

pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a 

licitação ou ao longo da execução da contratação, será objeto de instauração de 

administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo 

da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 

8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados 

por qualquer pessoa, através de meio eletrônico em campo próprio do sistema, encontrado 

prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 

. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não 

suspendem os prazos previstos no certame. 
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se a devedora à processo executivo. 

multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

xclui a de outra. 

á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos 

As penalidades aplicadas à contratada serão obrigatoriamente registradas no Registro 

a de atos que atentem 

contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração 

pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a 

de instauração de processo 

nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo 

da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 

As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados 

meio eletrônico em campo próprio do sistema, encontrado 

prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 

As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não 
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respondidos pelo subscritor do Edital até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da 

sessão pública.  

12.2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização da sessão pública, exceto

afetar a formulação da proposta.

12.2.2. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 

entranhados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado. 

12.3. Aceitação tácita - A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo 

licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de 

Referência.  

 

13.DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Interpretação - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

13.2. Omissões - Os casos omissos serão solucionados pela autoridade subscritora deste 

Edital e as questões relativas ao sistema, pela Coordenadoria de Compras Eletrônicas, da 

Secretaria da Fazenda e Planejamento.

13.3. Atas - Das sessões públicas de processamento do P

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

13.4. Sigilo dos licitantes - O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes 

o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor

participantes, até a etapa de habilitação

13.5. Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a 

sessão pública, franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para 

para o Pregoeiro ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a 

publicação do aviso até a conclusão da etapa de negociação, especialmente no 

preenchimento do formulário eletrônico para a entrega das propostas.

13.6. A exclusão de que trata o item 

licitante na etapa "Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo 

pregoeiro na etapa "Análise da Aceitabilidade de Preço".
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pelo subscritor do Edital até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da 

.2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não 

afetar a formulação da proposta. 

As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 

entranhados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 

A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo 

licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de 

normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

omissos serão solucionados pela autoridade subscritora deste 

e as questões relativas ao sistema, pela Coordenadoria de Compras Eletrônicas, da 

Secretaria da Fazenda e Planejamento. 

Das sessões públicas de processamento do Pregão serão 

a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio. 

O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes 

o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e, p

participantes, até a etapa de habilitação. 

.5. Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a 

sessão pública, franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para o órgão licitante

o Pregoeiro ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a 

publicação do aviso até a conclusão da etapa de negociação, especialmente no 

preenchimento do formulário eletrônico para a entrega das propostas. 

.6. A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação do 

licitante na etapa "Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo 

pregoeiro na etapa "Análise da Aceitabilidade de Preço". 
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pelo subscritor do Edital até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da 

.2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

tionavelmente, a alteração no edital não 

As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 

entranhados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 

A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo 

licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de 

normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

omissos serão solucionados pela autoridade subscritora deste 

e as questões relativas ao sistema, pela Coordenadoria de Compras Eletrônicas, da 

regão serão lavradas atas 

O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes para 

para os demais 

.5. Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a 

o órgão licitante, 

o Pregoeiro ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a 

publicação do aviso até a conclusão da etapa de negociação, especialmente no 

á por meio de desclassificação do 

licitante na etapa "Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo 
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13.7. Diligências – É facultado ao órgão licitante, na salvaguar

conveniências, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta, nos termos do que autoriza o ar

Em sua diligência, a entidade licitante poderá, inclusive, solicitar às licitantes que prestem 

todos os esclarecimentos necessários para instruir o procedimento, quer através de 

documentos ou outros meios legalmente admiti

13.7.1. A fim de atender ao disposto no item antecedente, em qualquer momento, é 

facultado ao pregoeiro suspender a sessão pública para a realização das diligências 

necessárias.  

13.8. Saneamento de erros e falhas

Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

13.8.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são 

aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da 

sessão pública deste Pregão. 

13.8.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público.

13.8.3. Aplica-se a Lei Federal nº 8.666/1993 e sua

por ventura ficarem omissos. 

13.9. A fim de subsidiar sua atuação

assessoria jurídica, contábil ou 

Municipal. 

13.10. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

13.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 

inabilitaram ou desclassificaram.
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É facultado ao órgão licitante, na salvaguarda de seus interesses e 

conveniências, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta, nos termos do que autoriza o artigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/93. 

Em sua diligência, a entidade licitante poderá, inclusive, solicitar às licitantes que prestem 

todos os esclarecimentos necessários para instruir o procedimento, quer através de 

documentos ou outros meios legalmente admitidos. 

.7.1. A fim de atender ao disposto no item antecedente, em qualquer momento, é 

facultado ao pregoeiro suspender a sessão pública para a realização das diligências 

Saneamento de erros e falhas - No julgamento das propostas e da ha

Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são 

aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da 

desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

se a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, para os casos que 

.9. A fim de subsidiar sua atuação ou embasar suas decisões, o Pregoeiro poderá solicitar 

jurídica, contábil ou técnica de quaisquer outros departamentos da Administração

.10. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 

inabilitaram ou desclassificaram. 
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da de seus interesses e 

conveniências, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão de documento ou informação que deveria constar 

tigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/93. 

Em sua diligência, a entidade licitante poderá, inclusive, solicitar às licitantes que prestem 

todos os esclarecimentos necessários para instruir o procedimento, quer através de 

.7.1. A fim de atender ao disposto no item antecedente, em qualquer momento, é 

facultado ao pregoeiro suspender a sessão pública para a realização das diligências 

No julgamento das propostas e da habilitação, o 

Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

habilitação e classificação.  

.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são 

aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da 

desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

s alterações posteriores, para os casos que 

, o Pregoeiro poderá solicitar 

a Administração 

.10. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a 

la por ilegalidade 

.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que os 
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13.12. Publicidade - O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, 

sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado

local e nos sítios eletrônico

http://www2.itanhaem.sp.gov.br/licitacoes

13.13. Prazos - Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia 

não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, nos termos do que dispõe a Lei nº 8.666/93.

13.14. Foro - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município da Estância 

Balneária de Itanhaém – Estado de São Paulo

13.15. Anexos - Integram o presente Edital: 

 Anexo I – Termo de Referência;

 Anexo II – Modelo de planilha de proposta;

 Anexo III – Modelos de 

 Anexo IV – Minuta Contratual

Itanhaém

 

Secretário Municipal de Administração

Mariana Algaba Sacramento de Souza
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O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, 

sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado, em Jornal de circulação 

e nos sítios eletrônicos www.bec.sp.gov.br, opção “PREGÃO ELETRÔNICO”, e 

http://www2.itanhaem.sp.gov.br/licitacoes-2021.  

Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia 

se para o dia útil subsequente. Na contagem dos prazos, excluir

á o do vencimento, nos termos do que dispõe a Lei nº 8.666/93.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

competente o foro da Comarca do Município da Estância 

Estado de São Paulo. 

Integram o presente Edital:  

Termo de Referência; 

Modelo de planilha de proposta; 

Modelos de Declarações; 

Minuta Contratual 

 

Itanhaém, 06 de Abril de 2021. 

Gilberto Andriguetto Júnior 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Luiz Eduardo Hofacker Lemos 

Pregoeiro 

 

Mariana Algaba Sacramento de Souza 

Milene Baena Elias Rodrigues 

Equipe de Apoio 
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O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, 

, em Jornal de circulação 

v.br, opção “PREGÃO ELETRÔNICO”, e 

Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia 

Na contagem dos prazos, excluir-se-á o 

á o do vencimento, nos termos do que dispõe a Lei nº 8.666/93. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

competente o foro da Comarca do Município da Estância 
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OBJETO: Registro de Preço para

utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo a Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.

 

1. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE:

 
Seq. Quanti

dade 
Unid. Cd. 

Produto 
1 2000 UN 13.0024 

2 3000 LT 13.0064 

3 50 KG 13.0104 

4 100 KG 13.0274 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Registro de Preço para possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para 

utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo a Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.  

DEFINIÇÃO E QUANTIDADE: 

 
Descrição do Produto 

 CHÁ MATE  - CHA; DE ERVA MATE QUEIMADO 
OU TOSTADO; 250 GRAMAS, COMPOSTO DE 
FOLHAS E TALOS DE ERVA MATE (ILEX 
PARAGUARIENSIS); ISENTO DE SUJIDADES, 
FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS 
MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM 
PRIMARIA PLASTICA APROPRIADA, 
HERMETICAMENTE FECHADA; EMBALAGEM 
SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO 
CARTONADA; COM VALIDADE MINIMA DE 20 
MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, 
RDC 277/05, RDC 14/14 E ALTERACOES 
POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS 
PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA 
ANVISA; 

 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT/UAT, TEOR 
DE MATÉRIAGORDA MÍNIMO DE 3%; VALIDADE 
MÍNIMA 02 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA 
ENTREGA. CAIXA CARTONADA E 
ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO. SUAS 
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO 
COM A PORTARIA 370, DE 04/09/97. 
BEC:1484044. 

 SAL REFINADO IODADO - COM NO MÍNIMO 
96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE 
IODO; ACONDICIONADO EM SACO DE 
POLIETILENO,RESISTENTE E VEDADO,COM 
VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA 
DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES 
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A 
(RESOLUCAO RDC N 28,DE 28/03/00). 
EMBALAGEM DE 01 KG. BEC: 35610 

 LINGUICA; DEFUMADA; LINGUICA TIPO 
CALABRESA; RESFRIADA; TRANSPORTADA E 
CONSERVADA A UMA TEMPERATURA ENTRE 4 
E 8°C; COMPOSTA DE CARNE SUINA, CARNE 
MECANICAMENTE SEPARADA, CONDIMENTOS 
E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; 
DEVENDO TER O SABOR PICANTE 
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possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para 

utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo a Secretaria de Assistência e 

Valor Médio 
Total 

CHA; DE ERVA MATE QUEIMADO 
OU TOSTADO; 250 GRAMAS, COMPOSTO DE 

SUJIDADES, 

HERMETICAMENTE FECHADA; EMBALAGEM 

CARTONADA; COM VALIDADE MINIMA DE 20 

AR DE ACORDO 

PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA 

R$ 12.420,00 

UHT/UAT, TEOR 
DE MATÉRIAGORDA MÍNIMO DE 3%; VALIDADE 

CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO 

R$ 9.780,00 

POLIETILENO,RESISTENTE E VEDADO,COM 
VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA 

R$ 58,00 

CALABRESA; RESFRIADA; TRANSPORTADA E 
CONSERVADA A UMA TEMPERATURA ENTRE 4 
E 8°C; COMPOSTA DE CARNE SUINA, CARNE 
MECANICAMENTE SEPARADA, CONDIMENTOS 

R$ 2.085,33 
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5 400 UND 13.0279 

6 800 UND 13.0309 

7 50 FR 13.0311 

8 300 PCT 13.0312 
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TERMOFORMADA A VACUO; EMBALAGEM 
SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO 
REFORCADO; COM VALIDADE MINIMA DE 48 
DIAS NA DATA DA ENTREGA; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A INSTRUCAO NORMATIVA 04/2000, IN 
22/05, IN 51/06, DECRETO 9.013/17; 
RESOLUCAO RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 
360/03 E ALTERACOES POSTERIORES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 
DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. 
DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; 

 MARGARINA; 500 GRAMAS; COM SAL; COM 
TEOR DE LIPIDIOS ACIMA DE 60%; COMPOSTA 
DE OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, SAL; 
ESTABILIZANTE, CONSERVADOR, 
ACIDULANTE, AROMATIZANTE E OUTROS 
INGREDIENTES PERMITIDOS; TRANSPORTADA 
E CONSERVADA A UMA TEMPERATURA NAO 
SUPERIOR A 16ºC; EMBALAGEM PRIMARIA 
HERMETICAMENTE FECHADA E ATOXICA; 
EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE 
PAPELAO REFORCADA; COM VALIDADE 
MINIMA DE 5 MESES NA DATA DA ENTREGA; E 
SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE 
ACORDO COM A PORTARIA 372/97(MAPA), 
RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 
E ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. 
DETER. PELA ANVISA E MAPA; 

 ACHOCOLATADO EM PÓ 400g - 
INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, 
MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, 
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, 
ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E 
AROMATIZANTES. NÃO CONTÉM GLUTÉN. 
EMBALAGEM EM LATA. 

 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100mL 
COMPOSTO DE ASPARTAME; FRASCO 
C/100mL. 

 ARROZ; AGULHINHA; 05 KILOS, GRUPO 
BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, 
CLASSE LONGO FINO; CONSTITUIDO DE 
GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE 
RECOMENDADA DE 14%, OBEDECENDO AOS 
LIMITES MAXIMOS DE TOLERANCIA DE 
IMPUREZAS; MATERIAS ESTRANHAS, GRAOS 
MOFADOS, ARDIDOS E ENEGRECIDOS PARA 
ESTE SUBGRUPO; ISENTO DE INSETOS, 
CARUNCHOS, GORGULHOS E OUTRAS 
PRAGAS; EMBALAGEM PRIMARIA SACO 
PLASTICO ATOXICO E HERMETICAMENTE 
FECHADO,COM VALIDADE MINIMA DE 05 
MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A INSTRUCAO NORMATIVA 06/09 DO 
MAPA, RDC 14/14,RDC 259/02 E RDC 360/03 E 
SUAS ALTERACOE POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
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REFORCADO; COM VALIDADE MINIMA DE 48 

CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A INSTRUCAO NORMATIVA 04/2000, IN 

PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 

TEOR DE LIPIDIOS ACIMA DE 60%; COMPOSTA 

INGREDIENTES PERMITIDOS; TRANSPORTADA 
E CONSERVADA A UMA TEMPERATURA NAO 

MINIMA DE 5 MESES NA DATA DA ENTREGA; E 

RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 

R$ 1.834,67 

R$ 3.245,33 

R$ 263,00 

BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, 

GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE 
RECOMENDADA DE 14%, OBEDECENDO AOS 

IMPUREZAS; MATERIAS ESTRANHAS, GRAOS 
E ENEGRECIDOS PARA 

CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 

MAPA, RDC 14/14,RDC 259/02 E RDC 360/03 E 
SUAS ALTERACOE POSTERIORES; PRODUTO 

R$ 6.525,00 
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9 100 KG 13.0313 

10 1000 KG 13.0468 

11 250 UND 13.0553 
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 FEIJAO; CARIOCA; GRUPO 1, CLASSE CORES, 
TIPO 2; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS 
INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE 
RECOMENDADA DE ATE 14%; ISENTO DE 
MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS E COM 
NO MAXIMO 3% DE GRAOS 
MOFADOS,ARDIDOS, GERMINADOS E 
CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMARIA 
SACO PLASTICO ATOXICO, HERMETICAMENTE 
FECHADO, COM VALIDADE MINIMA DE 04 
MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM O DECRETO 6268/07, INSTRUCAO 
NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; 
RDC 07/11 E ALTERACOES POSTERIORES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 
DA ENTREGA AOS PROCED. 
ADM.DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA;

 MUSSARELA FATIADA 

 MILHO DE PIPOCA; CLASSE AMARELA, TIPO 1, 
500 GRAMAS; BENEFICIADO, LIMPO E SECO; 
ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS, 
IMPUREZAS, MOFO OU FERMENTACAO; 
ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 13,5%; 
EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLÁSTICO, COM 
VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NA DATA DA 
ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO 
ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO 
NORMATIVA 61/11, RDC 259/02, RDC 
360/03,RDC 14/14, RDC 07/11 E SUAS 
POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCED. ADM. 
DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; 

 LEITE CONDENSADO; 395 GRAMAS; 
COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E 
LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA 
CREMOSA E TEXTURA HOMOGENEA; 
VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA 
ENTREGA EMBALAGEM PRIMARIA ATOXICA, 
DEVIDAMENTE LACRADA EEMBALAGEM 
SECUNDARIA APROPRIADA; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A INSTRUCAO NORMATIVA 68/06 (MAPA), 
RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS 
ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. 
DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; 

 OVO IN NATURA; DE GALINHA; BRANCO; 
JUMBO; COM PESO UNITARIO MINIMO DE 66 
GRAMAS; CARTELA COM 30 OVOS; ISENTO DE 
SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS 
TOXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 
PADRAO, NAO PODENDO TER 
ACONDICIONADO NO MESMO ENVASE OVOS 
DE ESPECIES OU TIPOS DIFERENTES; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A RESOLUCAO RDC 35/09, PORTARIA 
01/90, DECRETO 56585/65 E ALTERACOES 
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SSE CORES, 

INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE 

MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS E COM 

ICO, HERMETICAMENTE 

CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 

NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; 

CACAO NO ATO 

ADM.DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; 

R$ 522,33 

R$ 27.760,00 

MILHO DE PIPOCA; CLASSE AMARELA, TIPO 1, 
500 GRAMAS; BENEFICIADO, LIMPO E SECO; 

EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLÁSTICO, COM 
VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NA DATA DA 

R$ 740,00 

COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E 
SE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA 

VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA 
ENTREGA EMBALAGEM PRIMARIA ATOXICA, 

CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
68/06 (MAPA), 

RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS 

R$ 1.597,33 

JUMBO; COM PESO UNITARIO MINIMO DE 66 
GRAMAS; CARTELA COM 30 OVOS; ISENTO DE 

TOXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 

ACONDICIONADO NO MESMO ENVASE OVOS 
POS DIFERENTES; E SUAS 

CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 

R$ 4.524,00 
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PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS 
PELO MAPA; COM VALIDADE MINIMA DE 16 
DIAS NA DATA DA ENTREGA; 

 PEITO DE  FRANGO - FRANGO PROCESSADO; 
PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO, COM 
SAL; COMPOSTO DE PEITO DE FRANGO E SAL; 
TRANSPORTADO E CONSERVADO A 
TEMPERATURA AMBIENTE; ISENTO DE 
SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS 
ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA PACOTE 
ALUMINIZADO, COM FECHAMENTO A VACUO; 
COM VALIDADE MINIMA DE 15 MESES NA 
DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM 
SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO 
REFORCADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO 
ESTAR DE ACORDO COM RDC 12/01, RDC 
259/02, RDC 360/03, DECRETO 9.013/17, 
INSTRUCAO NORMATIVA 22/05 E 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS 
PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E 
ANVISA; 

 CANELA; EM PO FINO HOMOGENEO; 50 
GRAMAS; OBTIDA DA CASCA DO ESPECIME 
GENUINO; DE COLORACAO MARROM CLARO; 
COM SABOR E ODOR PROPRIOS; LIVRE DE 
SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; 
EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICO ATOXICO E 
LACRADO; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA 
DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 276/05, 
RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 
DA ENTREGA AOS PROCED. 
ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA 
ANVISA; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES 
NA DATA DA ENTREGA; 

 MOLHO DE TOMATE; TRADICIONAL, 
COMPOSTO DE TOMATE SEM PELE E SEM 
SEMENTES; CEBOLA, ACUCAR, SAL, 
CONDIMENTOS; REALCADOR DE SABOR E 
OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO 
DE SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS 
ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACHE 
PLASTICO ATOXICO E LACRADO; EMBALAGEM 
SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO 
REFORCADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO 
ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 
259/02, RDC 360/03, RDC 272/05, RDC 14/14 E 
ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJ.A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA 
AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 
DETERMINADOS PELA ANVISA; COM 
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA 
ENTREGA; 

260.0 SUCO EM PÓ, VÁRIOS SABORES, EMBALAGEM 
DE 500 GRAMAS 

 SUCO DE FRUTA CITRICA INTEGRAL - SABOR 
DE 
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FRANGO PROCESSADO; 
PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO, COM 
SAL; COMPOSTO DE PEITO DE FRANGO E SAL; 

ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA PACOTE 
ALUMINIZADO, COM FECHAMENTO A VACUO; 

REFORCADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO 

PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E 

R$ 6.859,20 

CASCA DO ESPECIME 
GENUINO; DE COLORACAO MARROM CLARO; 
COM SABOR E ODOR PROPRIOS; LIVRE DE 

EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICO ATOXICO E 
LACRADO; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA 

RDO 

PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 

ANVISA; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES 

R$ 489,33 

OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO 

ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMARIA SACHE 
ATOXICO E LACRADO; EMBALAGEM 

REFORCADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO 
ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 
259/02, RDC 360/03, RDC 272/05, RDC 14/14 E 

VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA 

R$ 416,50 

SUCO EM PÓ, VÁRIOS SABORES, EMBALAGEM R$ 3.735,00 

SABOR R$ 9.443,33 
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FRUTA 
 
NA SUA COMPOSICAO NATURAL, 
APRESENTACAO 
 
NA FORMA RESFRIADO, PARA CONSUMO, 
COM 
 
ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,
 
ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA 

 SUCO DE FRUTA CITRICA INTEGRAL - SABOR 
DE  
 
UVA, COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO DA 
FRUTA NA 
 
SUA COMPOSICAO NATURAL, 
APRESENTACAO NA 
 
FORMA RESFRIADO, LIQUIDO OBTIDO DA 
FRUTA 
 
MADURA, SÃ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E
 
SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM 
CAIXA 
 
CARTONADA 

 Pao de Forma; Tipo Tradicional, 500 gramas, Peca 
Fatiada; Composto de Farinha de Trigo 
Enriquecida C/ferro e Acido Folico, Acucar, 
Gordura Vegetal, Leite Em Po; Sal, Reforcador, 
Agua, Fermento Biologico, Conservador; 
Embalagem Primaria Saco Plastico Atoxico e 
Lacrado; e Suas Condicoes Deverao Estar de 
Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, 
Rdc 344/02, Rdc 263/05 e Alteracoes Posteriores; 
Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega 
Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela 
Anvisa; Com Validade Minima de 8 Dias Na Data 
Da Entrega; 

 REFRIGERANTE DE LARANJA - BEBIDA NÃO 
ALCOÓLICA, NÃO FERMENTADA, 
GASEIFICADA, COMPOSTO POR ÀGUA 
MINERAL 
 
GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL 
CONCENTRADO DE LARANJA, 
 
AROMA NATURAL DE LARANJ A. EMBALAGEM 
DE 2 LITROS 

 REFRIGERANTE DE LIMÃO - BEBIDA NÃO 
ALCOÓLICA, NÃO FERMENTADA,  
GASEIFICADA, COMPOSTO POR ÀGUA 
MINERAL 
 
GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL 
CONCENTRADO DE LIMÃO, 
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ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, 

SABOR 

MADURA, SÃ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E 

R$ 8.036,67 

Pao de Forma; Tipo Tradicional, 500 gramas, Peca 

Gordura Vegetal, Leite Em Po; Sal, Reforcador, 

Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, 
Rdc 344/02, Rdc 263/05 e Alteracoes Posteriores; 
Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega 

Validade Minima de 8 Dias Na Data 

R$ 4.520,00 

BEBIDA NÃO 

DE LARANJ A. EMBALAGEM 

R$ 2.101,65 

R$ 2.335,00 
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2 LITROS 

 REFRIGERANTE DE  GUARANÁ - BEBIDA NÃO 
ALCOÓLICA, NÃO FERMENTADA, 
GASEIFICADA, COMPOSTO POR ÀGUA 
MINERAL 
 
GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL 
CONCENTRADO DE GUARANÁ, 
 
AROMA NATURAL DE GUARANÁ. EMBALAGEM 
DE 2 LITROS 

 Maionese; Emulsao Cremosa Tradicional 500 
gramas; Obtida a Partir Da Mistura de Ovos Com 
Oleos Vegetais; Composta de Agua, Oleo Vegetal, 
Ovos Pasteurizados, Amido Modificado, Acucar, 
Vinagre, Sal; Acidulantes, Estabilizante, 
Conservador, Aromatizantes, Sequestrantes, 
Antioxidantes e Corante; de Consistencia 
Cremosa; Apresentando Cor Amarelada; Com 
Cheiro e Sabor Caracteristicos; Embalagem 
Primaria Apropriada, Hermeticamente Fechada e 
Atoxica; e Suas Condicoes Deverao Estar de 
Acordo Com a Resolucao Rdc 276/05, Rdc 12/01, 
Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes 
Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato 
Da Entrega Aos Procedimentos Admin. 
Determinados Pela Anvisa; Com Validade Minima 
de 5 Meses Na Data Da Entrega; 

 Pescado Em Conserva Atum, 170 gramas, 
Embalagem Pouch - Elaborado Com Atum, Agua e 
Sal ; Ralado ; Conservado Em Salmoura ; Cor, 
Odor, Sabor e Textura Proprios Da Especie do 
Peixe ; Isento de Sujidades e Outros Materiais 
Estranhos ; Embalagem Primaria Filme Laminado, 
Aluminizado Tipo Pouch, Hermeticamente Fechado 
e Atoxico ; Embalagem Secundaria Caixa de 
Papelao Reforcado ; e Suas Condicoes Deverao 
Estar de Acordo Com a Instrucao Normativa 
46/11(mapa), Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 
360/03,rdc14/14 e Alteracoes Posteriores ; Produto 
Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos 
Proced. Adm. Determinados Pelo Mapa e Anvisa ; 
Com Validade Minima de 12 Meses Na Data Da 
Entrega 

 Salsicha Tipo Hot-dog, Carne Mista, Resfriada - 
Salsicha; Hot Dog; Composta de Carne Suina, 
Bovina e de Ave, Carne Mecanicamente Separada 
de Ave, Condimentos e Outros Ingred. Permitidos; 
Resfriada, Transportada e Conservada a 
Temperatura Entre 4° e 8°c; Acondicionada Em 
Embalagem Plastica Transparente, Flexivel, 
Atoxica e Termoselada a Vacuo; Com Peso 
Unitario Minimo de 50g; e Suas Condicoes 
Deverao Estar de Acordo Com a Instrucao 
Normativa 04/00, In 22/05, In 51/06, Decreto 
12.486/78; Portaria 1004/98, Resolucao Rdc 
259/02, Rdc 360/03 e Alteracoes Posteriores; 
Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega 
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BEBIDA NÃO 

AROMA NATURAL DE GUARANÁ. EMBALAGEM 

R$ 1.945,00 

gramas; Obtida a Partir Da Mistura de Ovos Com 
Oleos Vegetais; Composta de Agua, Oleo Vegetal, 
Ovos Pasteurizados, Amido Modificado, Acucar, 

Primaria Apropriada, Hermeticamente Fechada e 

Acordo Com a Resolucao Rdc 276/05, Rdc 12/01, 
Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes 
Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato 

Determinados Pela Anvisa; Com Validade Minima 

R$ 2.138,67 

Elaborado Com Atum, Agua e 

Estranhos ; Embalagem Primaria Filme Laminado, 
Aluminizado Tipo Pouch, Hermeticamente Fechado 

Papelao Reforcado ; e Suas Condicoes Deverao 

360/03,rdc14/14 e Alteracoes Posteriores ; Produto 

Proced. Adm. Determinados Pelo Mapa e Anvisa ; 
Com Validade Minima de 12 Meses Na Data Da 

R$ 9.640,00 

 

Bovina e de Ave, Carne Mecanicamente Separada 
de Ave, Condimentos e Outros Ingred. Permitidos; 

 

Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega 

R$ 4.462,22 
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Da Entrega; 

 PO P/PREPARO DE GELATINA; 25 GRAMAS; 
SABOR MORANGO; COMPOSTO DE ACUCAR, 
GELATINA, SAL, REGULADORES DE ACIDEZ; 
AROMA ARTIFICIAL DE MORANGO, 
CORANTES, EDULCORANTES; E OUTROS 
INGREDIENTES PERMITIDOS; EMBALAGEM 
PRIMARIA APROPRIADA E HERMETICAMENTE 
FECHADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO 
ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 
273/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E 
SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 
DETERMINADOS PELA ANVISA; COM 
VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA 
ENTREGA; 

 PO P/PREPARO DE GELATINA; 25 GRAMAS; 
SABOR UVA; COMPOSTO DE ACUCAR, 
GELATINA, SAL, REGULADORES DE ACIDEZ; 
AROMA NATURAL DE UVA, CORANTES, 
EDULCORANTES; E OUTROS INGREDIENTES 
PERMITIDOS; EMBALAGEM PRIMARIA 
APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA; 
E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE 
ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05, 
RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS 
ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 
DETERMINADOS PELA ANVISA; COM 
VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA 
ENTREGA; 

 PO P/PREPARO DE GELATINA; 25 GRAMAS; 
SABOR ABACAXI; COMPOSTO DE ACUCAR, 
GELATINA, SAL, REGULADORES DE ACIDEZ; 
AROMA NATURAL DE ABACAXI, CORANTES, 
EDULCORANTES; E OUTROS INGREDIENTES 
PERMITIDOS; EMBALAGEM PRIMARIA 
APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA; 
E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE 
ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05, 
RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS 
ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 
DETERMINADOS PELA ANVISA; COM 
VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA 
ENTREGA; 

 CANJICA DE MILHO; 500 GRAMAS; GRUPO 
MISTURADA, SUBRUPO DESPELICULADO, 
CLASSE BRANCA, TIPO 1; ISENTO DE 
INSETOS, IMPUREZAS, MATERIAS E ODORES 
ESTRANHOS; ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 
DE 13% POR PESO; ACONDICIONADO EM 
SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE,ATOXICO,COM VALIDADE 
MINIMA DE 04 MESES NA DATA DA ENTREGA; 
E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE 
ACORDO COM A PORTARIA 109/89, RDC 

Prefeitura Municipal de Itanhaém 
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GRAMAS; 
SABOR MORANGO; COMPOSTO DE ACUCAR, 
GELATINA, SAL, REGULADORES DE ACIDEZ; 

PRIMARIA APROPRIADA E HERMETICAMENTE 

E ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 
273/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E 
SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 

ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 

VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA 

R$ 162,00 

PO P/PREPARO DE GELATINA; 25 GRAMAS; 

GELATINA, SAL, REGULADORES DE ACIDEZ; 

EDULCORANTES; E OUTROS INGREDIENTES 

AMENTE FECHADA; 

RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS 

ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 

VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA 

R$ 162,00 

PO P/PREPARO DE GELATINA; 25 GRAMAS; 

GELATINA, SAL, REGULADORES DE ACIDEZ; 
AROMA NATURAL DE ABACAXI, CORANTES, 

INGREDIENTES 

APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA; 

RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS 

NTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 

VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA 

R$ 162,00 

INSETOS, IMPUREZAS, MATERIAS E ODORES 
ESTRANHOS; ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 

MINIMA DE 04 MESES NA DATA DA ENTREGA; 

R$ 473,50 
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31 100 UND 13.0753 

32 100 KG 13.0754 

33 150 UND 13.0755 

34 500 UND 13.0766 
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VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS 
PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E 
ANVISA; 

 OLEO COMESTIVEL; SOJA; 900 ML; 
COMPOSTO DE OLEO DE SOJA REFINADO E 
ANTIOXIDANTE; ISENTO DE OXIDACAO, 
SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; 
EMBALADO EM EMBALAGEM PRIMARIA 
APROPRIADA, HERMETICAMENTE FECHADA E 
ATOXICA; E SUAS CONDICOES DEVERAO 
ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 
270/05, RDC 259/02, RDC 360/03 E 
ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 
DETERMINADOS PELA ANVISA; 

 FRANGO SEMI-PROCESSADO; COXA E 
SOBRECOXA; RESFRIADO, TRANSPORTADO E 
CONSERVADO A TEMPERATURA ENTRE 0° E 
4°C; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR 
PROPRIOS; LIVRE DE PARASITAS E DE 
QUALQUER SUBST CONTAMINANTE QUE 
POSSA ALTERA-LO OU ENCOBRIR 
ALTERACOES; ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM APROPRIADA, 
HERMETICAMENTE FECHADA E ATOXICA; 
DEVENDO OBEDECER O LIMITE MAXIMO DE 
RETENCAO DE AGUA DE 8% DE SEU PESO; E 
SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE 
ACORDO COM A PORTARIA 210/98, 
INSTRUCAO NORMATIVA 22/05, IN 32/10, 
DECRETO 12486/78, RDC 13/01; CVS 05/13 E 
ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. 
DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; COM 
VALIDADE MINIMA DE 10 DIAS NA DATA DA 
ENTREGA; 

 MASSA ALIMENTICIA; FORMATO ESPAGUETE; 
500 GRAMAS; MASSA SECA; TRANSPORTADA 
E CONSERVADA A TEMPERATURA AMBIENTE; 
COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO 
ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO E FERRO, 
OVOS E OUTROS INGREDIENTES 
PERMITIDOS; EMBALAGEM PRIMARIA 
PLASTICA HERMETICAMENTE FECHADA; COM 
VALIDADE MINIMA DE 15 MESES NA DATA DA 
ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO 
ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 
263/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, 
RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 
DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. 
DETERMINADOS PELA ANVISA; 

 Hamburguer - HAMBURGUER; DE CARNE 
BOVINA,(COM SAL); PESANDO CONTENDO 90G 
CADA; CONGELADO; COM ASPECTO, 
COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; LIVRE DE 
SUJIDADES,LARVAS E PARASITAS; EMBALADO 
EM CAMADAS INTERFOLHADAS; 

Prefeitura Municipal de Itanhaém 
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PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E 

COMPOSTO DE OLEO DE SOJA REFINADO E 

APROPRIADA, HERMETICAMENTE FECHADA E 

ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 

ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS 

R$ 687,67 

SOBRECOXA; RESFRIADO, TRANSPORTADO E 
CONSERVADO A TEMPERATURA ENTRE 0° E 
4°C; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR 

DEVENDO OBEDECER O LIMITE MAXIMO DE 
RETENCAO DE AGUA DE 8% DE SEU PESO; E 

05/13 E 

DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; COM 

R$ 963,67 

MASSA ALIMENTICIA; FORMATO ESPAGUETE; 
GRAMAS; MASSA SECA; TRANSPORTADA 

E CONSERVADA A TEMPERATURA AMBIENTE; 

ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO E FERRO, 

PLASTICA HERMETICAMENTE FECHADA; COM 
SES NA DATA DA 

ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 

PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 
DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. 

R$ 316,00 

BOVINA,(COM SAL); PESANDO CONTENDO 90G 

COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; LIVRE DE 
SUJIDADES,LARVAS E PARASITAS; EMBALADO 

R$ 419,42 
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35 1000 KG 13.0768 

36* 1000 KG 13.0521 

37* 3000 PCT 13.0658 

38* 3000 PCT 13.0701 

*Os Itens 36, 37 e 38 estão reservados para participação exclusivas 
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FAB/VAL/PESO,CARIMBO DO SIF; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A NTA-76(DEC.12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORTARIA N° 20 DE 31 DE JULHO 
DE 2000 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 
DA ENTREGA AOS 
PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS 
PELA SEC.AGR; 

 Linguica; Fresca; Linguica de Pernil Suino; 
Congelada; Transportada e Conservada a Uma 
Temperatura Inferior a -12°c; Composta de Pernil 
Suino, Gordura Suina, Condimentos e Outros 
Ingredientes Permitidos; Embalagem Primaria 
Flexivel, Termoformada a Vacuo; Embalagem 
Secundaria Caixa de Papelao Reforcado; Com 
Validade Minima de 3 Meses Na Data Da Entrega; 
e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a 
Instrucao Normativa 04/2000, In 22/05, In 51/06, 
Decreto 9.013/17; Resolucao Rdc 12/01, Rdc 
259/02, Rdc 360/03. bec- 4895827 

 PRESUNTO FATIADO 

 BISCOITO SALGADO - tipo Cream Cracker, 
isento de 
 
mofo e substâncias nocivas, com consistência 
crocante, 
 
sem corantes artificiais. Embalagem plástica, 
atóxica, 
 
contendo aproximadamente 400g. Prazo de 
validade mínimo 10 meses a 
 
contar a partir da data de entrega. 

 BISCOITO MAIZENA  - BISCOITO DOCE 
S/RECHEIO; MAISENA; COMPOSTO DE 
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E 
ACIDO FOLICO, ACUCAR; GORDURA 
VEGETAL NAO HIDROGENADA, AMIDO, SAL, 
FERMENTO QUIMICO; OUTROS 
INGREDIENTES PERMITIDOS,ZERO 
GORDURAS TRANS, ISENTA DE SUJIDADES E 
OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; 
EMBALAGEM PRIMARIA FILME BOPP 
METALIZADO, ATOXICO E LACRADO; 
EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE 
PAPELAO REFORCADO; VALIDADE MINIMA 
DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, 
RDC 150/17, RDC 263/05 E ALTERACOES 
POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS 
PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS 
PELA ANVISA 

 
*Os Itens 36, 37 e 38 estão reservados para participação exclusivas 

de EPPs e Mês. 
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CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 

(MA.2244/97); PORTARIA N° 20 DE 31 DE JULHO 
DE 2000 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO 

PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS 

Congelada; Transportada e Conservada a Uma 
12°c; Composta de Pernil 

Validade Minima de 3 Meses Na Data Da Entrega; 
e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a 

n 22/05, In 51/06, 

R$ 13.860,00 

R$ 26.363,33 

nocivas, com consistência 

sem corantes artificiais. Embalagem plástica, 

R$ 12.800,00 

FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E 

VEGETAL NAO HIDROGENADA, AMIDO, SAL, 

GORDURAS TRANS, ISENTA DE SUJIDADES E 

PAPELAO REFORCADO; VALIDADE MINIMA 
DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 

R$ 8.840,00 

*Os Itens 36, 37 e 38 estão reservados para participação exclusivas 
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Havendo divergência no descritivo do objeto licitado constante no 
código BEC e o descritivo constante no Anexo 1 

Referencia, PREVALECERÁ o descritivo constante no Anexo 1 

2. PRAZO DE ENTREGA: 

 

A entrega dos bens será realizada de

realizada em até 10 (dez) dias úteis

 

3. LOCAIS DE ENTREGA: 

 

À Combinar 

 

4. OUTRAS CONDIÇÕES 

 

Por ocasião da entrega, o(s) material(ais) /produto(s) deverão ter 
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade.
 

 

Secretário Municipal de Administração

Mariana Algaba Sacramento de Souza
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divergência no descritivo do objeto licitado constante no 
código BEC e o descritivo constante no Anexo 1 – Termo de 

PREVALECERÁ o descritivo constante no Anexo 1 
Termo de Referencia. 

 

A entrega dos bens será realizada de forma imediata, sendo que a primeira entrega será 

úteis) contados da retirada da nota de empenho.

Por ocasião da entrega, o(s) material(ais) /produto(s) deverão ter 
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade. 

Gilberto Andriguetto Júnior 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Luiz Eduardo Hofacker Lemos 

Pregoeiro 

 

Mariana Algaba Sacramento de Souza 

Milene Baena Elias Rodrigues 

Equipe de Apoio 
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divergência no descritivo do objeto licitado constante no 
Termo de 

PREVALECERÁ o descritivo constante no Anexo 1 – 

forma imediata, sendo que a primeira entrega será 

contados da retirada da nota de empenho. 

Por ocasião da entrega, o(s) material(ais) /produto(s) deverão ter tempo útil 
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

 

Fornecedor: 

Cnpj:                

Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                    Bairro:

CEP: 

Cidade:                                                        

Telefone:                                                     Fax:

E-mail: 

 

Pelo presente formulamos proposta comercial para

especificações e quantitativos estimados constantes

constantes no Edital que rege a presente licitação, com o qual 

concordância, nos seguintes termos: 

 

ITEM MATERIAL 

01 

 

 

 

Condições de Pagamento: __ (______) dias.

Prazo de Validade da Proposta:

Prazo de entrega: __ (_________) dias.

Data base: __/__/20__. 

Conta para Depósito: 

Banco / Agencia / Número da Conta

Nome e Qualificação do Representante 

RG: 

CPF: 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

Cargo: 

 

        (local), ____ de _______________ de 20__.

___________________________________________

Nome e assinatura do Representante Legal

Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
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ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA 

                                                   

Endereço:                                                    Bairro: 

                                            Estado: 

Telefone:                                                     Fax: 

Pelo presente formulamos proposta comercial para [Assunto], de acordo 

especificações e quantitativos estimados constantes do Anexo I e com 

dital que rege a presente licitação, com o qual manifestamos expressa 

, nos seguintes termos:  

CÓDIGO 

BEC 

QUANTIDADE 

(UNIDADE DE 

FORNECIMENTO) 

VALOR 

UNITÁRIO 

  

 

 

__ (______) dias. 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

__ (_________) dias. 

Banco / Agencia / Número da Conta 

Nome e Qualificação do Representante legal que assinará o Contrato: 

(local), ____ de _______________ de 20__. 

 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal 

CARIMBO DE CNPJ

Prefeitura Municipal de Itanhaém 
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, de acordo com as 

com as condições 

manifestamos expressa 

 

VALOR 

TOTAL DO 

ITEM 

 

 
CARIMBO DE CNPJ 
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MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.5

(em papel timbrado da licitante)

 

 

Nome completo: _____________________________________________________________

 

RG nº: ____________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (

interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___:

 

a) está em situação regular perante o Ministério d

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto 

Estadual nº. 42.911/1998;  

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na lic

Edital; 

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação elencados no item 4 do ato convocatório.

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III 

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 

ANEXO III.1 

 

ELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.5.1. DO EDITAL

(em papel timbrado da licitante) 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

____________________________CPF nº:___________________________ 

 

 

 

sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial

interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___: 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância 

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto 

não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste 

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação elencados no item 4 do ato convocatório.

 

 

(Local e data). 

 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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.1. DO EDITAL 

nome empresarial), 

 

o Trabalho no que se refere a observância 

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto 

itação do item 2.2 deste 

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação elencados no item 4 do ato convocatório. 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM 

ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.

 

 

 

Eu, ___________________________________, 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (

interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___,

sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 

123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. 

 

(Nome/assinatura do representante legal)

     

     

 

 

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade d

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem 

demais sanções penais cabíveis.
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ANEXO III.3 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

PEQUENO PORTE 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM 

ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.5.3. DO EDITAL. 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial

interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___,

sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 

123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. 

(Local e data). 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 RG nº: 

 CPF nº: 

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006. 

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem 

demais sanções penais cabíveis. 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM 

e do CPF nº 

nome empresarial), 

interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, 

sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 

123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.  

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

a mesma e implicará no 

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, às 
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ANEXO IV – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 

Aos __ dias do mês de _______ do ano de 20

na Prefeitura Municipal da Estância 

nº. 75, o Município de Itanhaém, devidamente representado e assistido pelo Senhor Prefeito

TIAGO RODRIGUES CERVANTES

RG nº. 25.187.198-8 SSP/SP 

simplesmente PREFEITURA, e a empresa ________________________, CNPJ Nº. 

__________________, com sede (endereço), neste ato representado por (representante), 

(qualificação), acordam proceder, nos termos dos Decr

2279/2005 e 2283/2005 e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, a presente Ata de 

Registro de Preços. O objeto do presente certame é 

Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, at

Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.

especificações e quantitativos estimados constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado 

corresponde àquele constante da proposta da licitante colocada em primeiro lugar e, encontra

se ao final relacionado. Qualquer pedido de alteraç

Departamento de Suprimentos. A presente Ata de Registro de preços, poderá ser utilizada por 

outras unidades orçamentárias da Administração, quando houver necessidade, mediante 

solicitação do Departamento interessado. O

compra emitido pela Prefeitura, e o prazo será de 10 (dez) dias, salvo disposição diversa 

constante do pedido de compra. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em 

assinar a Ata de Registro de P

penalidades previstas no Edital e do presente instrumento. O valor da multa aplicada será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada 

judicialmente. Ocorrendo qualquer d

a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à detentora, o contraditório e 

ampla defesa. Integra esta Ata o edital do 

empresa classificada em 1º lugar. A Convocação de Fornecimento será o instrumento 

formalizador do contrato. A presente ata será regida, ainda, pelas cláusulas seguintes: 
 
I – DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR:
Item __. Quantidade __. Descrição __. Marca ___. Preço Unitári
 
II – DA FORMA DE PAGAMENTO:
1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura 
mediante apresentação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis por ele designados, 
onde deverão estar discriminadas as quantidades que 
unitários e seu valor total, o número do processo administrativo, a modalidade e o número da 
Licitação, o número do “pedido de compra”, e com o devido “Atestado de Recebimen
verso e assinado por um dos responsáveis acima declinados, sem o que o documento ficará retido por 
falta de informação fundamental. 
2 – O atraso nos pagamentos devidos à Adjudicatária sujeitará a
juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês.

3 – O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de encargos 
financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, 
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 

11/2021. 
 

Aos __ dias do mês de _______ do ano de 2020, na cidade de Itanhaém, Estado de São Paulo, 

na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, sito na Avenida Washington Luiz 

nº. 75, o Município de Itanhaém, devidamente representado e assistido pelo Senhor Prefeito

TIAGO RODRIGUES CERVANTES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 

8 SSP/SP e CPF nº. 261.170.218-79, doravante denominado 

simplesmente PREFEITURA, e a empresa ________________________, CNPJ Nº. 

__________________, com sede (endereço), neste ato representado por (representante), 

(qualificação), acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais n° 2.268/2005 e 

2279/2005 e 2283/2005 e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, a presente Ata de 

Registro de Preços. O objeto do presente certame é a possível aquisição de Gêneros 

Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, atendendo a Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém., de acordo com as 

especificações e quantitativos estimados constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado 

corresponde àquele constante da proposta da licitante colocada em primeiro lugar e, encontra

se ao final relacionado. Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado ao 

Departamento de Suprimentos. A presente Ata de Registro de preços, poderá ser utilizada por 

outras unidades orçamentárias da Administração, quando houver necessidade, mediante 

solicitação do Departamento interessado. O local de entrega será o constante do pedido de 

compra emitido pela Prefeitura, e o prazo será de 10 (dez) dias, salvo disposição diversa 

constante do pedido de compra. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em 

assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, ensejarão a aplicação das 

penalidades previstas no Edital e do presente instrumento. O valor da multa aplicada será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada 

judicialmente. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei de Licitações, 

a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à detentora, o contraditório e 

ampla defesa. Integra esta Ata o edital do Pregão Eletrônico nº. 11/2021 e a proposta da 

sificada em 1º lugar. A Convocação de Fornecimento será o instrumento 

formalizador do contrato. A presente ata será regida, ainda, pelas cláusulas seguintes: 

DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR: 
Item __. Quantidade __. Descrição __. Marca ___. Preço Unitário ___. Preço Total. 

DA FORMA DE PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura 

mediante apresentação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis por ele designados, 
estar discriminadas as quantidades que efetivamente foram entregues, seus valores 

unitários e seu valor total, o número do processo administrativo, a modalidade e o número da 
Licitação, o número do “pedido de compra”, e com o devido “Atestado de Recebimen
verso e assinado por um dos responsáveis acima declinados, sem o que o documento ficará retido por 

 
O atraso nos pagamentos devidos à Adjudicatária sujeitará a PREFEITURA ao pagamento de

zão de 1% (um por cento) ao mês. 

O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de encargos 
financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, 
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 

, na cidade de Itanhaém, Estado de São Paulo, 

Balneária de Itanhaém, sito na Avenida Washington Luiz 

nº. 75, o Município de Itanhaém, devidamente representado e assistido pelo Senhor Prefeito 

, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 

, doravante denominado 

simplesmente PREFEITURA, e a empresa ________________________, CNPJ Nº. 

__________________, com sede (endereço), neste ato representado por (representante), 

etos Municipais n° 2.268/2005 e 

2279/2005 e 2283/2005 e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, a presente Ata de 

possível aquisição de Gêneros 

endendo a Secretaria de 

, de acordo com as 

especificações e quantitativos estimados constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado 

corresponde àquele constante da proposta da licitante colocada em primeiro lugar e, encontra-

ão do preço deverá ser encaminhado ao 

Departamento de Suprimentos. A presente Ata de Registro de preços, poderá ser utilizada por 

outras unidades orçamentárias da Administração, quando houver necessidade, mediante 

local de entrega será o constante do pedido de 

compra emitido pela Prefeitura, e o prazo será de 10 (dez) dias, salvo disposição diversa 

constante do pedido de compra. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em 

reços no prazo estabelecido, ensejarão a aplicação das 

penalidades previstas no Edital e do presente instrumento. O valor da multa aplicada será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrada 

as hipóteses previstas no artigo 78 da Lei de Licitações, 

a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à detentora, o contraditório e 

e a proposta da 

sificada em 1º lugar. A Convocação de Fornecimento será o instrumento 

formalizador do contrato. A presente ata será regida, ainda, pelas cláusulas seguintes:  

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura 
mediante apresentação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis por ele designados, 

foram entregues, seus valores 
unitários e seu valor total, o número do processo administrativo, a modalidade e o número da 
Licitação, o número do “pedido de compra”, e com o devido “Atestado de Recebimento” lançado no 
verso e assinado por um dos responsáveis acima declinados, sem o que o documento ficará retido por 

ao pagamento de 

O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão de encargos 
financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os encargos trabalhistas, 
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III – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA:
O fornecimento do objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da Adjudicatária, ficando 
vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou
autorização da PREFEITURA. 
 
IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços correrão por conta da Dotação 
Orçamentária da Secretaria Requisitante.
 
V – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA:
1 – após a assinatura da presente ata fornecer o objeto conforme lhe for solicitado;
2 – cumprir integralmente o objeto e prazo deste instrumento, devendo, para tanto, dispor de bens e 
pessoal necessário à sua execução;
3 – assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes da execução do contrato;
4 – responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, 
seus prepostos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, 
respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros;
5 – fornecer, sempre que solicitado pela 
pertinentes ao objeto contratado; 
6– permitir à PREFEITURA, através do departamento competente, exercer ampla e permanente 
fiscalização, em especial, quanto à qualidade e quantidade do objeto contratado, fiscalização essa que, 
em hipótese alguma, exclui ou reduz sua responsabilidade por danos causados ao Município ou a 
terceiros. 
7 – cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Anexo I do Edital de 
Licitação. 
 
VI – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:
Para a plena realização do objeto deste contrato, a 
1 – fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua 
execução; 
2 – efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento;

3 – exercer a fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente designados.

4 – cumprir com as demais obrigações contidas no Anexo I do Edital de Licitação.
 
VII – DA FISCALIZAÇÃO: 
1 – Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à qu
quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente 
instrumento. 
2 – A fiscalização dos serviços pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa
da Contratada, por qualquer inobservância o
3 – Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento 
correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme 
o caso. 
4 – A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao 
objeto contratado. 
5 – À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição do objeto, que
apresentar em boas condições de uso ou estiverem em desaco
eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas
estipulado, sem qualquer ônus adicional.
 
VIII – DAS PENALIDADES: 
1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº. 

Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: 
O fornecimento do objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da Adjudicatária, ficando 
vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços correrão por conta da Dotação 
Orçamentária da Secretaria Requisitante. 

ADJUDICATÁRIA: 
após a assinatura da presente ata fornecer o objeto conforme lhe for solicitado; 
cumprir integralmente o objeto e prazo deste instrumento, devendo, para tanto, dispor de bens e 

pessoal necessário à sua execução; 
assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do contrato; 
se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, 

tos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, 
respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros;

fornecer, sempre que solicitado pela PREFEITURA, informações detalhadas so
 

, através do departamento competente, exercer ampla e permanente 
fiscalização, em especial, quanto à qualidade e quantidade do objeto contratado, fiscalização essa que, 

ma, exclui ou reduz sua responsabilidade por danos causados ao Município ou a 

cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Anexo I do Edital de 

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: 
eto deste contrato, a PREFEITURA obriga-se a: 

, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua 

efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento; 
zação dos serviços, por técnicos especialmente designados.

cumprir com as demais obrigações contidas no Anexo I do Edital de Licitação. 

Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à qu
quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente 

A fiscalização dos serviços pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa responsabilidade 
da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas aqui previstas. 

Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento 
correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme 

a deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao 

À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição do objeto, que
apresentar em boas condições de uso ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As 
eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao 
estipulado, sem qualquer ônus adicional. 

As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº. 
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O fornecimento do objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da Adjudicatária, ficando 
em parte, sem a prévia e expressa 

As despesas decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços correrão por conta da Dotação 

cumprir integralmente o objeto e prazo deste instrumento, devendo, para tanto, dispor de bens e 

assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, que, por si, 
tos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, 

respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros; 
, informações detalhadas sobre assuntos 

, através do departamento competente, exercer ampla e permanente 
fiscalização, em especial, quanto à qualidade e quantidade do objeto contratado, fiscalização essa que, 

ma, exclui ou reduz sua responsabilidade por danos causados ao Município ou a 

cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Anexo I do Edital de 

, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua 

zação dos serviços, por técnicos especialmente designados. 

Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto à qualidade, 
quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente 

responsabilidade 

Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento 
correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à aplicação de penalidade, conforme 

a deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos pertinentes ao 

À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição do objeto, que não se 
especificações técnicas. As 

no padrão equivalente ou superior ao 

As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº. 
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parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, sendo 
garantida a defesa prévia: 
2.1 – Advertência; 
2.2 – Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso:
2.2.1 – Pelo atraso injustificado do 
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor total 
contratado; 
2.2.1.1 – Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços, carac
o descumprimento parcial do contrato;
2.2.2 – Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a Contratada 
ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor contratado;
2.2.3 – A recusa injustificada da empresa vencedora e, depois de decorridos os 05 (cinco) dias 
mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora em 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo previsto neste Edital, ca
integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando
àquela estipulada no item imediatamente anterior.
2.3 – Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, p
(três) anos, dependendo da gravidade da falta;
2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de falta grave, 
com comunicação aos respectivos registros cadastrais;
3 – A aplicação das penalidades prev
exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.
 
IX – DA RESCISÃO: 
1 – O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação 
judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 
8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo:
1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação;
1.2. Transferir no todo ou em parte as
anuência e autorização da Prefeitura;
1.3. Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de 
força maior; 
1.4. Não cumprimento de determinação deste in
2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3 – Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à 
Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será creditado 
em favor dela. 
 
X – DO REGIME JURÍDICO: 
O presente instrumento é regido pela pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas 
alterações, Decretos Municipais 2.268/05, 2.283/05 e 2.279/05.
 

XI – DO FORO: 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Itanhaém, Estado de São Paulo, para as 
questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem resolvidas amigavelmente, com 
expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
 
E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 04 (quatro) vias de igual teor, na 
presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais.
 

________________________________________
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ial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, sendo 

Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 
Pelo atraso injustificado do fornecimento do objeto ou prestação de serviços, correspondente a 

0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor total 

Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços, carac
o descumprimento parcial do contrato; 

Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a Contratada 
ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor contratado;

A recusa injustificada da empresa vencedora e, depois de decorridos os 05 (cinco) dias 
mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora em 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo previsto neste Edital, caracterizará o descumprimento 
integral das obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao pagamento de multa equivalente 
àquela estipulada no item imediatamente anterior. 

Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, pelo prazo de até 3 
(três) anos, dependendo da gravidade da falta; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de falta grave, 
com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 

A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 8.666/1993 não 
exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação 
judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 
8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo: 

A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 
Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia 

anuência e autorização da Prefeitura; 
Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de 

Não cumprimento de determinação deste instrumento. 
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à 

ada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será creditado 

 
O presente instrumento é regido pela pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas 

ais 2.268/05, 2.283/05 e 2.279/05. 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Itanhaém, Estado de São Paulo, para as 
questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem resolvidas amigavelmente, com 

a de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 04 (quatro) vias de igual teor, na 
presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais.
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ial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração cometida, sendo 

fornecimento do objeto ou prestação de serviços, correspondente a 
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor total 

Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços, caracterizar-se-á 

Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a Contratada 
ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor contratado; 

A recusa injustificada da empresa vencedora e, depois de decorridos os 05 (cinco) dias 
mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora em 

racterizará o descumprimento 
a ao pagamento de multa equivalente 

elo prazo de até 3 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de falta grave, 

istas neste instrumento e na Lei Federal nº. 8.666/1993 não 

O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação 
judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei Federal nº. 

obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia 

Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 

Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à 
ada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será creditado 

O presente instrumento é regido pela pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Itanhaém, Estado de São Paulo, para as 
questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem resolvidas amigavelmente, com 

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 04 (quatro) vias de igual teor, na 
presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais. 
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_________________________________

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
1: __________________________________
__________________________________
Nome:     
RG:     
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PREFEITO 

_________________________________ 
ADJUDICATÁRIA 

1: __________________________________ 2: 
__________________________________ 

   Nome:    
   RG: 

 

Prefeitura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração

Departamento de
Av. Washington Luiz, 75 – Centro – 

 

TERMO DE

 

CONTRATANTE: PREFEITU

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº  

PROCESSO ADMINISTRAT

OBJETO: possível aquisição de Gêneros 

POP, atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de 

Itanhaém. 

 

1.            Estamos CIENTES de

a)        o ajuste acima 

Contas do Estado de São P

b)        poderemos ter   a

manifestações de interess

Sistema de Processo Eletrô

estabelecido na Resolução

c)         além de disponíve

vierem a ser tomados, re

Oficial do Estado, Caderno

São Paulo, em conformid

janeiro de 

1993, iniciando-se, a part

regras do Código de Proce

d)        Qualquer alteração

contato deverá ser comun
 

2.         Damo-nos por NOTIFI
 

a)        O acompan

consequente publicação; 

b)        Se for o caso

regimentais, exercer o dire

 
LOCAL e DATA:  

GESTOR DO ÓRGÃO/ENT

Nome: Tiago Rodrigues Cervantes

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 261.170.218-79 RG: 25.187.198

Data de Nascimento: 12/12/

Endereço residencial comp

E-mail institucional Prefeito

E-mail pessoal: tcervantes@terra.com.br

Telefone(s):  

Assinatura:  

Responsáveis que assinara
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

(Contratos) 

TURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  

TIVO Nº 2.402/2021 

possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro 

POP, atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de 

de que: 

 referido estará sujeito a análise e julgamento p

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistem

acesso   ao   processo,   tendo   vista   e   extraind

sse, Despachos e Decisões, mediante regular cada

ônico, conforme dados abaixo indicados, em cons

o nº 01/2011 do TCESP; 

níveis no processo eletrônico, todos os Despachos 

relativamente ao aludido processo, serão public

no do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Conta

dade com o artigo 90 da Lei Complementar nº

artir de então, a contagem dos prazos processu

esso Civil; 

o de endereço  –  residencial  ou eletrônico  –  o

nicada pelo interessado, peticionando no processo.

OTIFICADOS para: 

nhamento dos atos do processo até seu julga

so e de nosso interesse, nos prazos e nas fo

eito de defesa, interpor recursos e o que mais coube

TIDADE: 

Tiago Rodrigues Cervantes 

 

25.187.198-8 SSP/SP  

12/12/1977 

pleto: Rua Telmo Diz, n°246- Casa 65, Vila São Paulo

o@itanhaem.sp.gov.br 

tcervantes@terra.com.br 

    

  

aram o ajuste: 
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Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro 

POP, atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de 

pelo Tribunal de 

ma eletrônico; 

do   cópias   das 

dastramento no 

sonância com o 

 e Decisões que 

cados no Diário 

tas do Estado de 

nº 709, de 14 de 

ssuais, conforme 

ou  telefones  de 

. 

amento final e 

ormas legais e 

uber. 

ulo 
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Nome:  

Cargo:  

CPF/RG Nº:    

Data de Nascimento:      _/

Endereço residencial comp

E-mail institucional   

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

Assinatura:   

 
Pela CONTRATADA: 

Nome:  

Cargo:  

CPF/RG Nº:  

Data de Nascimento:      _/

Endereço comercial comp

E-mail institucional:  

E-mail pessoal: 

Telefone(s):  

Assinatura: 

 
Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando
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   _____   

/      / _  

pleto:      

  

    

   

  

     

     

     

/      /   

leto:      

  

    

   

  

ndo já constituído, informando, inclusive, o endere
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reço eletrônico. 
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TRIBUNAL
 
 

CADASTRO DO RESPONSÁV

ANÁLOGO E/OU
 
 

ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEI

TERMO DO CONTRATO Nº  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

MODALIDADE:  

OBJETO: possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, 

atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.

 

Responsável da Prefeitura 

 
Nome  

Cargo  

 
RG. N°  

Endereço 

Residencial 

 

Endereço 

Comercial 

Av. Washing

Itanhaém -SP 

Telefone  

e.mail pessoal  

e.mail comercial  

 
Responsável da Contratada 

 

 
Nome  

Cargo   

CPF/RG. N°    

Endereço 

Residencial 

  

Endereço 

Comercial 

  

Telefone   

e.mail pessoal   

e.mail comercial   
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RESOLUÇÃO N° 
02/2008 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

VEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO

OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPL

REFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  

 N° 2.402/2021 

possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, 

Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.

gton Luiz nº 75 – Centro – 

SP – CEP 11740-000 
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ICO 

LEMENTAR 

possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, 

Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém. 
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DECLARAÇÃO DE D

 

CONTRATANTE: Prefeitura Mun

CNPJ Nº: 46.578.498/0001-75 
 

 CONTRATADO:  

 CNPJ Nº:   

CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
 

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para 

atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.

VALOR (R$):  

 

Declaro(amos), na  qualidade 

penas da Lei, que os demais 

especial,  os  a  seguir  relaci

arquivado na origem à dispos

remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trab
 

b) orçamento detalhado em p

unitários; 
 

c) previsão de recursos orçamentár

de obras ou serviços a serem

respectivo cronograma; 
 

d) comprovação no Plano Plur

contemplado em suas metas; 
 

 
 
 

LOCAL e DATA:  

RESPONSÁVEL:  
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ÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP  

unicipal de Itanhaém- SP. 

 

Nº: 2.402/2021 

possível aquisição de Gêneros Alimentícios, para utilização nos CRAS e Centro POP, 

atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém.

e  de  responsável(is)  pela  entidade supra  epig

 documentos originais, atinentes à correspondent

cionados,  encontram-se  no  respectivo process

osição do Tribunal de Contas do Estado de São

s: 

balhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

planilhas que expressem a composição de todo

entários que assegurem o pagamento das obrigaç

m executados no exercício financeiro em curso, d

urianual de que o produto das obras ou serviço
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utilização nos CRAS e Centro POP, 

atendendo a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Itanhaém. 

grafada, sob  as 

ente licitação,  em 

sso administrativo 

o Paulo, e serão 

os os seus custos 

ções decorrentes 

de acordo com o 

s foi 


