CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel: (0xx) 3147.1138/1766.
e.mail: camaraqueluz@yahoo.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019
DATA DA ABERTURA: 25/07/2019
LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ
HORÁRIO:14:00 HORAS
TIPO DE LICITAÇÃO : MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
A Câmara Municipal de Queluz, Estado de São Paulo, torna público, para ciência dos interessados, que por
intermédio de seu pregoeiro(a) ROSÂNGELA DE SOUZA MALTA, designada pela Portaria nº02/2019,
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. O recebimento e abertura dos envelopes de
proposta e documentação ocorrerão no dia 25 de julho de 2019, às 14:00 horas (horário de Brasília), no
seguinte endereço: Praça Joaquim Pereira, s/nº, Cep.12800-000, nesta Cidade. A presente licitação, cujo
tipo é o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, será integralmente conduzida pelo (a) pregoeiro (a),
assessorada por sua equipe de apoio, sendo regida pela Lei nº 10.520/02, pelo Decreto nº3.555/00, pela
Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, consoante as condições
estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes do processo indicado acima.
I – DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a aquisição de produtos alimentícios, higiene e limpeza,
diversos /descartáveis, conforme descrito no Anexo I (termo de referência) integrante deste edital.
II – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. As empresas que desejarem participar do pregão deverão entregar ao pregoeiro dois envelopes
fechados indicando, respectivamente, “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na parte externa o
nº do pregão, nome da empresa, local, data e hora da realização do certame.
2.2. Licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de Recebimento)deverão
remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste edital, aos cuidados do (a) pregoeiro (a) Srª
Rosângela de Souza Malta.
2.3. Em hipótese alguma serão recebidos envelopes após a abertura do primeiro envelope de proposta
comercial pelo (a) pregoeiro(a).
2.4. Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que estejam impedidas de licitar e contratar com a
Câmara Municipal de Queluz, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, ou ainda, que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e
contratar com a Câmara Municipal de Queluz.
III – DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os interessados em se credenciar deverão apresentar-se na sessão pública do pregão munidos dos
seguintes documentos:
a) Todos os interessados – documento de identificação oficial, com foto e validade em todo o território
nacional;
b) Representantes constituídos – Procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório
em nome da empresa licitante e que comprove os necessários poderes para formular verbalmente lances
de preços, negociar, prestar declarações, desistir de recorrer ou motivar a intenção recursal, assinar a ata
e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame;
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c) Prepostos – carta de preposição ou de preposto que o autorize a participar deste procedimento
licitatório em nome da empresa licitante e que comprove os necessários poderes para formular
verbalmente lances de preços, negociar, prestar declarações, desistir de recorrer ou motivar a intenção
recursal, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame;
d) Todos os interessados – ato constitutivo da empresa, estatuto ou contrato social em vigor ou cópia
legível, autentica em cartório, que comprove os poderes do próprio interessado presente ou do
outorgante da procuração ou da carta de preposição ou de preposto, dependendo do caso.
3.2. Caso os interessados não sejam credenciados, ficarão impossibilitados de se manifestar na sessão
pública, em nome da empresa licitante, bem como praticar todos os atos pertinentes ao presente
certame.
IV – DAS DECLARAÇÕES
4.1. Instaurada a sessão, os interessados em participar da disputa apresentarão:
a) declaração, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, na forma do art.
4º, inc. VII, da Lei nº 10.250/02 (modelo anexo II); e
b) declaração de elaboração independente de proposta, na forma do art. 1º da Instrução Normativa nº 2,
de 16/9/09, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (modelo anexo III).
4.2. Em caso de participação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa a estas
equiparadas, a declaração prevista na letra a do subitem 4.1 deste edital deverá ser apresentada em um
único instrumento adaptado à sua situação, ou seja, que informe sua condição empresarial atual, o
cumprimento de todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital e eventuais restrições em sua
regularidade fiscal, se existirem.
4.3. Os interessados que desejarem encaminhar seus envelopes via postal com AR deverão apresentar as
declarações acima dentro de um terceiro envelope, contendo na parte externa apalavra “DECLARAÇÕES”,
o nº do pregão, nome da empresa, local, data e hora da realização do certame.
V – DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
5.1. Por força da Lei Complementar nº 123/06 e do art. 34 da Lei nº 11.488/07, as microempresas
– MEs, as empresas de pequeno porte – EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas
– COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir
dispostos:
a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que eventualmente possuam
alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tais
informações expressamente na declaração prevista no item 4.1.;
b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja uma
ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste
edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, fato que
será assegurada o prazo de 2 (dois) dias úteis – art 43, bem como alguma espécie de documento que
venha a comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,EPPs ou COOPs,
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs
sejam iguais ou até 10% (dez por cento)superiores à melhor proposta classificada ofertada por empresa
comum.
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5.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do seguinte modo:
a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,sob pena de preclusão;
b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta
nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências
habilitatórias;
c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serão convocadas as
MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se encontrem
enquadradas no item 5.1., alínea c, será realizado sorteio entre elas, desde que tenham sido entregues ao
mesmo tempo,para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
e) na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 5.1., alínea c, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por ME, EPP, COOP.
VI – DA PROPOSTA
6.1. Na parte externa do envelope deverá constar a palavra “PROPOSTA”. A proposta deverá ser
impressa em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza, sem alternativas, emendas,
rasuras, entrelinhas ou no próprio formulário que integra o presente edital. Suas folhas devem estar
rubricadas e a última datada e assinada pelo proponente ou seu representante legal, devendo constar:
a) nome (identificação) da licitante, endereço, número de telefone e/ou fax, CEP e nº do CNPJ;
b) preço apresentado deve discriminar as características dos produtos cotados, que devem estar em
conformidade com as descritas no Anexo I deste edital, indicando o valor unitário e global, expresso em
algarismos;
c) uma única cotação de preço, modelo;
d) prazo de entrega, o qual não poderá ser superior a 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho.
6.2. A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
b) que o preço apresentado abranja todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação(a exemplo
de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte),
bem como os descontos porventura concedidos;
c) que a licitante vencedora se comprometa a efetuar a entrega dos produtos no preço acordado no
momento do Pregão, desde que não seja superior à média obtida pela administração;
d) que o prazo de validade da proposta seja de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua
entrega.
6.3. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, quanto às falhas ou
irregularidades que o viciarem.
VII – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO
7.1. No dia, hora e local designados neste edital, o(a) pregoeiro(a) receberá, em envelopes distintos e
devidamente fechados, as propostas comerciais e os documentos exigidos para habilitação.
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7.2. Abertos os envelopes com as propostas, será verificada a conformidade das propostas apresentadas
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem
em desacordo.
7.3. Serão, então, selecionadas pelo (a) pregoeiro (a) a oferta de menor preço e as ofertas em valores
sucessivos e superiores até 10%, relativamente à de menor preço.
7.4. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o(a) pregoeiro(a)
classificará as melhores ofertas seguintes às que efetivamente já tenham sido por ele(a) selecionadas, até
o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
7.5. Às licitantes selecionadas na forma dos itens 7.3. e 7.4. será dada oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
proposta de maior preço.
7.6. Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem empatados, será realizado um sorteio para
definir qual das licitantes registrará primeiro seu lance verbal.
7.7. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias.
7.8. Poderá o(a) pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo razoável entre
os lances ofertados.
7.9. Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o menor preço em cada lote.
7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo pregoeiro, implicará exclusão da
licitante apenas da etapa de lances verbais.
7.11. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão organizadas as propostas em ordem
crescente, exclusivamente pelo critério de menor preço.
7.12. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente primeiro classificado para que seja obtido
preço melhor e, ato contínuo, examinará sua aceitabilidade, conforme este edital e seus anexos,
decidindo motivadamente a respeito.
7.13. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias somente da
licitante que a tiver formulado.
7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora do
certame, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta, após o transcurso da
competente fase recursal.
7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o(a)
pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto,para o qual
apresentou proposta, após o transcurso da competente fase recursal; nesta oportunidade o (a) pregoeiro
(a) poderá negociar para obter preço ainda melhor.
7.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao
final, será assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes.
VIII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
8.1. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) – Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo INSS-MTPS, Instituto Nacional do
Seguro Social, em validade, que deverá estar de acordo com o Artigo 47, inciso I, alínea “a”, c/c
com o Artigo 95, § II, alínea “c”, todos da Lei Federal 8.2l2, de 24.07.91, e suas alterações, que
será apresentada em cópia autenticada, ou cópia acompanhada do original para conferência.
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b) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados contra trabalhadores menores de
18 (dezoito) anos e maiores de 14(quatorze) anos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho
ou Órgão Competente do Estado de sua Sede ou Declaração firmada pelo licitante, conforme
Decreto Federal nº 4358 de 05 de Setembro de 2002 (Anexo IV).
c) Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, a fim de provar à inexistência
de débitos inadimplidos, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943.
d) certidão negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial, expedida
pelo distribuidor da sede da LICITANTE nos termos do inciso II, artigo 31 da Lei 8.666/93 com
validade não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista da abertura do presente certame;
e) Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal,
em validade, conforme Artigo 2º, da Lei Federal 9.012, de 30.03.95, autenticada ou cópia
acompanhada do original para conferência, inciso IV, do Artigo 29, da Lei Federal 8.666/93.
Obs.: Serão aceitos a Certidão Negativa de Débitos do INSS, o Certificado de Regularidade
de Situação junto ao FGTS e outros documentos obtidos através da Internet.
f) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal ou Certidão Positiva com
efeitos de negativa, em validade, relativa à sede da licitante, autenticada ou cópia acompanhada
do original para conferência.
g) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual ou Certidão Positiva com
efeitos de negativa, em validade, relativa à sede da licitante, autenticada ou cópia acompanhada
do original para conferência, se for o caso.
h) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal ou Certidão Positiva com
efeitos de negativa, em validade, relativa à sede da licitante, autenticada ou cópia
acompanhada do original para conferência.
Comprovante de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda
(C.N.P.J.), relativa à sede da licitante, autenticada ou cópia acompanhada do original para
conferência.
I) Comprovante relativo à qualificação econômico-financeira : balanço patrimonial
contábil do último exercício financeiro ( Art. 31, I – lei 8.666/93).
j) Atestado de capacidade Técnica ( anexo VIII) – Este documento deverá ser redigido em
papel timbrado da pessoa Jurídica ou Privada, datado assinado pelo representante legal ou por um
sócio da referida empresa atestadora. O atestado deve ser autenticado em cartório, ou ser
apresentado no original acompanhado de cópia, cuja autenticação será conferida po servidor da
Câmara Municipal.
8.1.1 – Habilitação Jurídica
a) Contrato Social, Estatuto ou outro Ato Constitutivo, acompanhado da última alteração ou
consolidação em vigor, devidamente autenticado, e no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou cópia acompanhada de
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eleição de seus administradores
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual.
c) cédula de identidade;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2. Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento licitante
(matriz ou filial) – ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos e contribuições,
que deverá ser comprovada por documento próprio – e estar vigentes à época da sessão de recebimento
e abertura.
8.3. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes,quanto aos
documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas.
8.4. O(A) pregoeiro(a) verificará, ainda, quanto à habilitação da licitante:
a) para os não cadastrados, declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal,
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme modelo
do Anexo VI.
IX – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
9.1. No julgamento das propostas será considerado o critério de menor preço por lote, desde que atenda
às exigências deste edital.
9.2. O objeto desta licitação será adjudicado por lote à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s)seja(m)
considerada(s) vencedora(s) do certame.
9.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital; bem como
aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do preço
de mercado, ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inc. II, da Lei nº 8.666/93.
X – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, observando-se o rito previsto no inc. XVIII do art. 4º da Lei nº 10.520/02.
10.2. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no seguinte local:
Câmara Municipal de Queluz/SP – Praça Joaquim Pereira, s/nº, Cep.12800-000.
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto à vencedora.
XI – DAS PENALIDADES
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11.1. A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital
ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como nos arts. 86 e 87 da Lei
nº 8.666/93, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa
11.2. De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa ficará
sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem justa causa,
não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
11.3. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a
contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar comeste órgão
promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.
11.4. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da
primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
11.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à
empresa, e publicação no órgão de imprensa oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de
mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no
cadastro correspondente.
XII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à conta do elemento de
despesa 33.90.30.00 – material de consumo, categoria econômica – despesas correntes – Fonte de
Recurso – Tesouro.
XIII – DO PAGAMENTO
13.1. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega dos
produtos, por meio de depósito em conta-corrente ou boleto bancário, após a apresentação da respectiva
nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada por servidor da Casa.
13.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação ou qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
XIV – DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
14.1. A entrega dos Produtos deverá ser efetuada de forma parcelada, a critério da Câmara e quando a
mesma solicitar.
14.2. Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
a) somente no Prédio da Câmara Municipal de Queluz aos cuidados de qualquer servidor devidamente
identificado, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 as 17:00, os quais serão
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conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 24 horas para substituir
os equipamentos rejeitados.
14.3. Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais do fabricante, devidamente lacradas.
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1- A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou
indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da lei Federal nº 8666/93.
15-2- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art.
65, parágrafo 1º e 2º da lei nº 8666/93.
15.3- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.4- Após a apresentação da Proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
15.5- No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cumpridas todas as
suas fases, os envelopes, devidamente rubricadas no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e
serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
15.6- O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes até a
formalização do contrato com o adjudicatário, devendo os licitantes retirá-los até 05 (cinco) dias após
esse fato, sob pena de inutilização; dos documentos nele contidos.
15.7- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento da segurança do mesmo.
15.8- Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e no que couber a
Lei Federal nº 8666/93.
15.9- A CONTRATADA deverá entregar sempre que solicitados, na sede da Câmara, os produtos.
15.10- A CONTRATADA deverá no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas apresentar a planilha
descriminando os novos valores unitários e valores globais por item de cada lote arrematado após a
sessão de lance, sendo que estes não poderão ser superiores aos valores máximos estabelecidos no
edital.
15.11- Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores deste
Município, inclusive membros da Comissão de Pregão, não serão considerados nem aceitos para
reclamações, impugnações ou reivindicações por parte dos licitantes.
15.12. O(A) pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente
formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
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comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
15.13. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações
contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito ao pregoeiro ou através do telefone
(012) 31471223 / 31471766 e de segunda a sexta- feira, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das13:00
as 17:00 horas.
15.14- Fazem parte integrante e complementar deste Edital:
ANEXOS I,II,III,IV,V,VI.VII.VIII, IX.
OBS.: Os formulários constantes dos Anexos II, III, IV, V, VII são modelos os quais poderão
ser elaborados segundo o critério de cada licitante.
16- DO FORO
16.1- Fica eleito o foro da cidade de Queluz como o competente para dirimir quaisquer
controvérsias relativas a este Pregão e a adjudicação, contratação e execução dela decorrentes
renunciando as partes qualquer outro por privilegiado que seja

QUELUZ, 02 de julho de 2019.

LUIS FERNANDO PAULINO – PRESIDENTE

Rosângela de Souza Malta – Pregoeira.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETIVO:
1.1- Aquisição de produtos alimentícios, higiene e limpeza e diversos/ descartáveis, de acordo com as
quantidades e especificações constantes da tabela abaixo, deste termo de referência.
2 - MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA
2.1 - A aquisição se justifica pela necessidade de repor o estoque que já se encontra no fim.
3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ VALORES/ REFERENCIAIS DE MERCADO
3.1 - LOTES , QUANTIDADES E DESCRIÇÃO DOS MATERIAS
LOTE Nº 01: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
Item

Qnt

Emb.

1

40

KG

2

60

KG

3

36

UND

6

05

CX

7

20

UND

Especificação

PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO: cafeinado, 100 %
arábico e puro – com selo de pureza ABIC. Embalagem com
empacotamento automático de 500g.
AÇUCAR REFINADO, contendo no mínimo 98,5% de sacarose,
isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou
vegetais. Embalagem de 01 kg
MARGARINA VEGETAL C/SAL, com 60 a 80% de
lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis. Embalagem em formato tipo pote com
tampa, plástico de 500g
CHÁ MATE: folhas de mate tostado, potássio 37mg. Embalagem
contendo 25 saquinhos de 1,6g cada porção.
BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO: Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal , s o r o d e l e i t e e m p ó , sal refinado, extrato de malte,,
fermentos químicos bicarbonato de sódio, e de Amônio, emulsificante
lecitina de soja, aromatizantes, acidulante ácido cítrico e melhorador
de farinha protease. Valor Nutricional na porção de 30 g: mínimo de
19g de carboidrato, 3,3g de proteína e 5,5g gordura totais. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimado,
não podendo apresentar excesso de dureza e nem apresentar
quebradiços. Embalagem em pacotes impermeáveis lacrados em
peso de 500g liquido.

Valor
Unitári
o
14,18

Valor
Global

1.134,66

2,21

132,80

4,98

179,52

4,86

24,33

5,31

106,26
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8

40

UND

9

25

UNI

10

25

UND

11

40

PCT.

SUCO DE FRUTA, embalagem longo vida, contendo 1L, com
fechamento (tipo tampa), sabores variados.
BISCOITO DOCE LEITE MALTADO LIGTT: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
a m i d o , a ç ú c a r i n v e r t i d o , sal, leite em pó, malte,
emulsificantes e fermentos químicos. Embalagem com 200 g.
BISCOITO DOCE: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, a m i d o , a ç ú c a r
i n v e r t i d o , sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de
sódio, e de Amônio, estabilizante lecitina de soja, aromatizantes,
acidulante ácido cítrico E glútem. Sabores variados. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos, em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimado, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem apresentar
quebradiços. Embalagem em pacotes impermeáveis lacrados em
peso de 200g
PAÕ DE QUEIJO – fécula de mandioca, ovos pasteurizados, queijo
minas, amido modificado. Embalagem 400g.

TOTAL R$

5,02

200,93

4,19

104,75

4,44

111,08

9,11

364,60

2.358,93
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MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Item

1

2

3

4

Qnt

6

12

12

12

8

6

6

40

17,30

17,88

2,72

32,64

3,23

38,80

SABÃO EM PÓ, PARA REMOÇÃO DE MANCHA EM
TECIDO,
ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES,
FUNGOS;
COM
PIGMENTO AZUL. ACONDICIONADO EM
UND
CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 1 QUILO.

7,22

57,76

ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8° DOMESTICO
UND LIQUIDO, ETILICO E HIDRATADO, SEM PERFUME,
EMBALAGEM DE 01 LITRO, 70% INPM, FRASCO COM
500ML

6,30

37,82

3,70

148,13

LUSTRA MÓVEL:LIMPA MÓVEIS. REPÕE E RESTAURA
O BRILHO. - FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL DE LONGA
DURANÇÃO. EMBALAGEM COM 500 ML.
ÓLEO DE PEROBA: EMBALAGEM COM 20’0 ML.

7,36

22,09

8,24

32,96

SABÃO EM BARRA: SABÃO PARA LIMPEZA EM
GERAL, COM 6 UNID.

6,21

6,21

UND
CLORO ATIVO, PARA LIMPEZA PESADA, SOLUÇÃO
AQUOSA A BASE DE HIPOCLORIDO SÓDIO, COM TEOR
LITR DE CLORO ATIVO DE 5%P.P, ACONDICIONADA EM
O
BOMBONA PLASTICA OPACA, COM REGISTRO NA
ENVISA – EMBALGEM DE 01 LITRO
DESENGORDURANTE MULTIUSO: CONTENDO 500ML
UND

SACO
ALVEJADO,
EM
TECIDO
UND BRANCO PARA LIMPEZA
(MODELO
DE
CHÃO), MEDINDO
APROXIMADAMENTO 80X50CM

03

UND

9

04

UND

01

2,88

Valor
Global

1,49

8

10

Valor
Unitário

Especificação

DESINFETANTE, FRAGANCIA DE EUCALIPITO E/OU
LAVANDA COM
PROPRIEDADE
BACTERICIDA
E
BACTERIOSTÁTICA
UND
CONCENTRADO, DILUIÇÃO ATÉ 1:200 PARTES DE
ÁGUA, embalagem de 500 ml.
DETERGENTE LIQUIDO: PARA USO GERAL

5

7

Emb.

UND

ALGODÃO
PANO
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11

10

UN

12

02

UN

13

2

UN

PANO PARA COPA E COZINHA, COMPOSTO DE
100%
ALGODÃO
ALVEJADO,
MEDINDO
APROXIMADAMENTE
(42CMX67CM)
CM, COM
BAINHA, NA COR BRANCA/COLORIDO.
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COMPOSTO DE AÇO
CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,
PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO
LIQUIDO DE 60G
RODO, 0,40CM DE COMPRIMENTO,
E.V.A,
DUPLO, COM ESPESSURA 3,5MM (+/-0,05MM),
CABO DE MADEIRA (CEDRINHO)
LIMPA VIDROS: BRILHO E SECAQGEM RÁPIDA.
EMBALEGEM
COM
APLICADOR/BURRIFADOR
CONTENDO 500 ML

26,13

2,85

17,37

47,96

14

06

UN

15

10

UN

PANO MULTIUSO: (TIPO PERFEX) FABRICADO EM
POLIESTER E VISCOSE

51,93

16

03

UN

VASSOURA, (VASSOURINHA),DE LIMPEZA PARA
VASO SANITÁRIO CERDAS EM POLIETILENO.

35,76

17

05

18

10

UN

31,91
DESODORIZADOR DE AMBIENTE: PRODUTO EM
AEROSOL,
COM
FRAGRÂNCIA
AGRADÁVEL.EMBALEGEM DE 360 ML
47,03
GEL
SANITÁRIO:
TEOR
BACTERICIDA
CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE, FRAGRÂNCIA
AGRADAVEL. EMBALEGEM COM APLICADOR
DESCARTÁVEL APÓS TOTAL USO.
191,50
SACO PLASTICO PARA LIXO, 100 LITROS PRETO,
COM 5 UND, REFORÇADO, MEDINDO 75X105CM,
FABRICADO EM POLIETI

19

50

PCT

20

10

UN

21

10

UN

22

06

UN

23

04

UN

ESPONJA: ESPONJA DUPLA FACE, SENDO UM DOS
LADOS DE ESPUMA. EMBALAGEM CONTENDO 3
UNIDADES.
QUEROSENE LÍQUIDO PERFUMADO – PARA
LIMPEZA EM GERAL.
SABONETE
LÍQUIDO:
COM
PODER
ANTIBACTERIANO – VITAMINA E -. EMBALAGEM
COM 250 ML
VASSOURA: CERDAS DE FIBRA PLÁSTICA, CABO DE
MADEIRA,
COMPRIMENTO
DE
CERDAS
16,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO E
CERDAS PRESAS
TOTAL R$

41,83

131,53
55,64

43,38

1.136,41

m
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DIVERSOS / DESCARTÁVEIS
Emb. Quan
Especificação
t.
UND 06 LÂMPADA: LÂMPADA DE LED – LUZ BRANCA – 12W

Valor
Unitári
o
13,14

Valor
Glob
al
78,87
80,00

24

FILTRO DE PAPEL: COADOR PARA CAFÉ DE PAPEL
TAMANHO 103. EMBALAGEM COM 30 UNID.

3,33

UND

45,67

10

COPO DESCARTAVEL, RESISTENTE, MATERIAL NÃO
TOXICO, CAPACIDADE DE 100ML, EMBALAGEM COM
100 UNIDADES

4,56

UND

363,60

30

PAPEL HIGIENICO, BRANCO, MACIO, NEUTRO, COM
FOLHAS DUPLAS E COM PICOTE, (PAPEL NÃO
RECICLADO) COMPOSTO DE
100%
DE
FIBRAS
CELULÓSICAS, ROLO COM NO MINIMO 30Mx10CM,
COM 12 UNIDADES

12,12

UND

TOTAL R$

568,14

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 4.063,48
- VALOR GLOBAL LOTE 01 R$ 2.358,93
- VALOR GLOBAL LOTE 02 R$ 1.136,41
- VALOR GLOBAL LOTE 03 R$ 568,14

4 - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
4.1 - A Empresa vencedora fica obrigada a entregar os produtos, quando solicitados, no prazo não superior a 2
dias.
4.2 - Os produtos deveram ser entregues na sede da Câmara Municipal de Queluz, situado na Praça Joaquim
pereira, s/nº, no horário de expediente compreendido entre as 08:00 ás 11:00 e entre 13:00 ás 17:00, sem custos
adicionais.
4.3 - Em caso de dúvidas sobre a autenticidade e/ ou qualidade do material, o fornecedor se compromete a
arcar com os custos dos testes de originalidade, a serem realizados nos laboratórios dos próprios fabricantes, ou
não sendo possível, em outro escolhido de comum acordo entre as partes.
5 - PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA
5.1 - O prazo de garantia / validade dos produtos não poderá ser inferior a 06 (seis) meses.
5.2 - Durante o prazo de validade dos produtos, o fornecedor fica obrigado a substituir o material defeituoso no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
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6 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote, sendo
levados em consideração também, critérios objetivos definidos no Edital, que não deverão contrariar as normas
e princípio estabelecidos nas leis que regem o Edital
6.2 - O pregoeiro poderá solicitar amostra dos produtos, bem como recusar produtos cuja qualidade seja
reconhecidamente inferior, mediante parecer fundamentado do requisitante.
7 - DEVERES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
7.1 - Constarão da Minuta do Contrato, conforme Legislação vigente:
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

Pregão nº XX/20XX
EMPRESA “XYZ”, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, com sua sede ...(endereço completo)...,
em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir
plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado.

Obs.: em caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa a estas equiparadas, a empresa deverá
apresentar uma única declaração adaptada à sua situação, ou seja, que informe sua condição empresarial atual, o
cumprimento de todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital e eventuais restrições em sua regularidade fiscal, se
existirem.

Local e data

Assinatura e nº do RG
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação da Licitação)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação
completa da licitante ou do Consórcio), doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item
(completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discu-tido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.
_______________________, em ____ de ________________ de _________.
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ANEXO IV

PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA “XYZ”, com
sede na Rua ABC, nº 1, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, representada, neste ato,
por seu sócio-gerente Sr XXXXX, brasileiro, (estado civil)o, (cargo ou função), residente e domiciliado
(colocar a cidade), nomeia e constitui seu representante, o Sr.YYY, portador da cédula de identidade RG nº
00.000.000-0, e do CPF nº 000.000.000-00, a quem são conferidos poderes para representar a empresa
outorgante no Pregão nº 000/20XX, instaurado pela(o) ...(nome do órgão/entidade)..., em especial para firmar
declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos,
interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima
indicado.
Local e data
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________
CNPJ nº __________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________
Representante Legal: ______________________________, RG _____________
CPF ______________________, cargo que ocupa ________________________
ESPECIFICAÇÕES
Gêneros alimentícios
Item

Qnt

Emb.

1

40

KG

2

60

KG

3

36

UND

6

05

CX

7

20

UND

8

40

UND

Especificação

PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO: cafeinado, 100 %
arábico e puro – com selo de pureza ABIC. Embalagem com
empacotamento automático de 500g.
AÇUCAR REFINADO, contendo no mínimo 98,5% de sacarose,
isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais ou
vegetais. Embalagem de 01 kg
MARGARINA VEGETAL C/SAL, com 60 a 80% de
lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras
características indesejáveis. Embalagem em formato tipo pote com
tampa, plástico de 500g
CHÁ MATE: folhas de mate tostado, potássio 37mg. Embalagem
contendo 25 saquinhos de 1,6g cada porção.
BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO: Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal , s o r o d e l e i t e e m p ó , sal refinado, extrato de malte,,
fermentos químicos bicarbonato de sódio, e de Amônio, emulsificante
lecitina de soja, aromatizantes, acidulante ácido cítrico e melhorador
de farinha protease. Valor Nutricional na porção de 30 g: mínimo de
19g de carboidrato, 3,3g de proteína e 5,5g gordura totais. O
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimado,
não podendo apresentar excesso de dureza e nem apresentar
quebradiços. Embalagem em pacotes impermeáveis lacrados em
peso de 500g liquido.
SUCO DE FRUTA, embalagem longo vida, contendo 1L, com
fechamento (tipo tampa), sabores variados.

Valor
Unitári
o

Valor
Global
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9

25

UNI

10

25

UND

11

40

PCT.

BISCOITO DOCE LEITE MALTADO LIGTT: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
a m i d o , a ç ú c a r i n v e r t i d o , sal, leite em pó, malte,
emulsificantes e fermentos químicos. Embalagem com 200 g.
BISCOITO DOCE: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, a m i d o , a ç ú c a r
i n v e r t i d o , sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de
sódio, e de Amônio, estabilizante lecitina de soja, aromatizantes,
acidulante ácido cítrico E glútem. Sabores variados. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos, em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimado, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem apresentar
quebradiços. Embalagem em pacotes impermeáveis lacrados em
peso de 200g
PAÕ DE QUEIJO – fécula de mandioca, ovos pasteurizados, queijo
minas, amido modificado. Embalagem 400g.
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MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Item

Qnt

Emb.

Valor
Unitário

Especificação

1

6

DESINFETANTE, FRAGANCIA DE EUCALIPITO E/OU
LAVANDA COM
PROPRIEDADE
BACTERICIDA
E
BACTERIOSTÁTICA
UND
CONCENTRADO, DILUIÇÃO ATÉ 1:200 PARTES DE
ÁGUA, embalagem de 500 ml.
DETERGENTE LIQUIDO: PARA USO GERAL

2

12

UND

3

4

12

12

5

8

6

6

7

40

CLORO ATIVO, PARA LIMPEZA PESADA, SOLUÇÃO
AQUOSA A BASE DE HIPOCLORIDO SÓDIO, COM TEOR
LITR DE CLORO ATIVO DE 5%P.P, ACONDICIONADA EM
O
BOMBONA PLASTICA OPACA, COM REGISTRO NA
ENVISA – EMBALGEM DE 01 LITRO
DESENGORDURANTE MULTIUSO: CONTENDO 500ML
UND
SABÃO EM PÓ, PARA REMOÇÃO DE MANCHA EM
TECIDO,
ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES,
FUNGOS;
COM
PIGMENTO AZUL. ACONDICIONADO EM
UND
CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 1 QUILO.
ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8° DOMESTICO
UND LIQUIDO, ETILICO E HIDRATADO, SEM PERFUME,
EMBALAGEM DE 01 LITRO, 70% INPM, FRASCO COM
500ML
SACO
ALVEJADO,
EM
TECIDO
UND BRANCO PARA LIMPEZA
(MODELO
DE
CHÃO), MEDINDO
APROXIMADAMENTO 80X50CM

8

03

UND

9

04

UND

10

01

UND

ALGODÃO
PANO

LUSTRA MÓVEL:LIMPA MÓVEIS. REPÕE E RESTAURA
O BRILHO. - FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL DE LONGA
DURANÇÃO. EMBALAGEM COM 500 ML.
ÓLEO DE PEROBA: EMBALAGEM COM 20’0 ML.

SABÃO EM BARRA: SABÃO PARA LIMPEZA EM
GERAL, COM 6 UNID.

Valor
Global
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PANO PARA COPA E COZINHA, COMPOSTO DE
100%
ALGODÃO
ALVEJADO,
MEDINDO
APROXIMADAMENTE
(42CMX67CM)
CM, COM
BAINHA, NA COR BRANCA/COLORIDO.
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COMPOSTO DE AÇO
CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,
PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO
LIQUIDO DE 60G
RODO, 0,40CM DE COMPRIMENTO,
E.V.A,
DUPLO, COM ESPESSURA 3,5MM (+/-0,05MM),
CABO DE MADEIRA (CEDRINHO)
LIMPA VIDROS: BRILHO E SECAQGEM RÁPIDA.
EMBALEGEM
COM
APLICADOR/BURRIFADOR
CONTENDO 500 ML

11

10

UN

12

02

UN

13

2

UN

14

06

UN

15

10

UN

PANO MULTIUSO: (TIPO PERFEX) FABRICADO EM
POLIESTER E VISCOSE

16

03

UN

VASSOURA, (VASSOURINHA),DE LIMPEZA PARA
VASO SANITÁRIO CERDAS EM POLIETILENO.

17

05

18

10

UN

DESODORIZADOR DE AMBIENTE: PRODUTO EM
AEROSOL,
COM
FRAGRÂNCIA
AGRADÁVEL.EMBALEGEM DE 360 ML
GEL
SANITÁRIO:
TEOR
BACTERICIDA
CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE, FRAGRÂNCIA
AGRADAVEL. EMBALEGEM COM APLICADOR
DESCARTÁVEL APÓS TOTAL USO.
SACO PLASTICO PARA LIXO, 100 LITROS PRETO,
COM 5 UND, REFORÇADO, MEDINDO 75X105CM,
FABRICADO

19

50

PCT

20

10

UN

21

10

UN

22

06

UN

23

04

UN

ESPONJA: ESPONJA DUPLA FACE, SENDO UM DOS
LADOS DE ESPUMA. EMBALAGEM CONTENDO 3
UNIDADES.
QUEROSENE LÍQUIDO PERFUMADO – PARA
LIMPEZA EM GERAL.
SABONETE
LÍQUIDO:
COM
PODER
ANTIBACTERIANO – VITAMINA E -. EMBALAGEM
COM 250 ML
VASSOURA: CERDAS DE FIBRA PLÁSTICA, CABO DE
MADEIRA,
COMPRIMENTO
DE
CERDAS
16,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO E
CERDAS PRESAS

EM POLIETI
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DIVERSOS / DESCARTÁVEIS
Item
1

Emb. Quan
Especificação
t.
UND 06 LÂMPADA: LÂMPADA DE LED – LUZ BRANCA – 12W

2

UND

24

FILTRO DE PAPEL: COADOR PARA CAFÉ DE PAPEL
TAMANHO 103. EMBALAGEM COM 30 UNID.

3

UND

10

COPO DESCARTAVEL, RESISTENTE, MATERIAL NÃO
TOXICO, CAPACIDADE DE 100ML, EMBALAGEM COM
100 UNIDADES

4

UND

30

Valor
Unitár
io

Valor
Glob
al

PAPEL HIGIENICO, BRANCO, MACIO, NEUTRO, COM
FOLHAS DUPLAS E COM PICOTE, (PAPEL NÃO
RECICLADO) COMPOSTO DE
100%
DE
FIBRAS
CELULÓSICAS, ROLO COM NO MINIMO 30Mx10CM,
COM 12 UNIDADES

PRAZO DE VALIDAE DAS PROPOSTAS: 60 (SESSENTA) DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA
DO VENCEDOR:
Os proponentes vencedores deverão apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da abertura
do procedimento do Pregão, o seguinte documento:

a) Cópia autenticada da Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária (quando se
tratar de produtos alimentícios).

Queluz, ____ de _____________ de 20XX

_______________________________
ASSINATURA E CARIMBO
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO
___________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, por
intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) _________________,
portador do RG nº ______________________ e CPF nº ________________________,
DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição Federal,
acrescido pela Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X” conforme o caso):
( ) não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
( ) emprega menor, a partir de l4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
Queluz, ______ de ___________ de 20XX

__________________________

ASSINATURA E CARIMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel: (0xx) 3147.1138/1766.
e.mail: camaraqueluz@yahoo.com.br

ANEXO VII

(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O
CREDENCIAMENTO)
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa...... estabelecida ....... inscrita no CNPJ nº......., através do
seu Representante legal Sr..........inscrito no CPF nº........RG nº.........DECLARA, para os fins
do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob
as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:
(
) - MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.
( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da
Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
, de

de

Assinatura

20XX
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ANEXO Vlll
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa __________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, situada na
Rua:____(endereço completo)___, atesta para os devidos fins que a Empresa ______(
empresa requerente)_______, inscrita no CNPJ sob nº _________, situada ______(endereço
completo)__, forneceu os materiais ou prestou os serviços abaixo especificados em plenas
condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.
Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executado(a)s
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que
desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

___________________________________
Local data / assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

Contrato

que

MUNICIPAL

entre
DE

si

celebram

QUELUZ

a

e

a

CÂMARA
empresa

_____________________________, para fornecimento de

produtos

alimentícios,

higiene,

limpeza,

diversos/descartáveis e frios, com vistas a atender
às necessidades precípuas da Câmara Municipal de
Queluz.
Na secretaria da Câmara, situada à Praça Joaquim Pereira s/nº - centro, Queluz/SP, de um
lado a CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
01.772.145/0001-73, neste ato representada por seu Presidente Sr. _________________,
__________,

_______________,

____________________,

portador

do

CPF/MF

__________________, de ora em diante designado CONTRATANTE e GESTOR DO
CONTRATO, e de outro lado a empresa _________________________, estabelecida na
_______________________, nº. ___, Bairro _______, Cep _______, ___________, inscrita no
CNPJ sob o nº. ______________, neste ato representado mediante instrumento público pelo Sr.
___________________________, __________, __________, ____________, inscrito no CPF
nº. _________________, RG nº. ________________, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente contrato de acordo com as normas emanadas das Leis
Federais n.º 8.666/93, 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99 e com as seguintes cláusulas:
I – DO OBJETO
1.1 – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de produtos

alimentícios, higiene, diversos/descartáveis, com vistas a atender às necessidades
precípuas da Câmara Municipal de Queluz.
Tudo conforme as especificações constantes do processo de licitação, na modalidade pregão
presencial, nº. 02/2019.
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II- DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
2.1 – O contrato possui o valor global de R$ ___________ (_____________________), dividido
em três lotes, abaixo discriminados na forma do termo de referência nº02/19 que faz parte deste
procedimento.
Lote 01: R$ ________ (_______________________________).
Lote 02: R$ ________ (_______________________________).
Lote 03: R$ ________ (_______________________________).
2.2 - A Câmara efetuará o pagamento em até dias 30 (trinta) corridos após o recebimento da nota
fiscal eletrônica pelo, através de depósito em conta, ou boleto bancário, desde que a respectiva
fatura seja entregue com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência e tenha sido devidamente
atestado por servidor da casa Legislativa o recebimento dos produtos.
2.3 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária: 33.90.30.00 – material de consumo, categoria econômica – despeças correntes.
III- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento dos produtos, deverá ainda
informar a CONTRATANTE com antecedência sobre as interrupções necessárias, sendo que
neste caso a CONTRATADA deverá manter a fornecimento, com qualidade idêntica ao ajustado.
3.2 - A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos da seguinte forma: somente no prédio
da Câmara Municipal de Queluz, aos cuidados de qualquer servidor devidamente identificado, em
horário comercial, os quis serão conferidos e, se detectada alguma irregularidade, serrão devolvidos
à empresa que terá o prazo de 24h para substitui-los; e ainda os produtos deverão ser entregues em
embalagem original do fabricante devidamente lacradas.
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3.3 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta
clausula, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto deste contrato.
IV- DAS PENALIDADES
4.1 - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará a
CONTRATADA as sanções previstas nas leis 10520/02 e 8666/93, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
4.2 - Havendo atraso no fornecimento dos bens, a CONTRATADA arcará com os prejuízos
apurados, salvo se houver motivo excepcional, devidamente fundamentado e justificado pela
CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.
4.3 - A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal
n.º 8.666/93.
4.4 - A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação
vigente;
4.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente o
pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.
V- PRAZO DE VALIDADE
5.1 - O presente contrato terá início no dia ___ de ______, vencendo-se em __ de __________ de
2019.
VI- DA FISCALIZAÇÃO
6.1 - A CONTRATADA obriga-se a permitir a fiscalização por parte da CONTRATANTE
durante a duração do serviço.
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VII- DA GARANTIA
7.1 - Durante a vigência do presente contrato, a CONTRATADA se compromete a manter a
qualidade dos produtos fornecidos à Câmara Municipal de Queluz-SP.
VIII- DA RESCISÃO
8.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato ou a recusa no fornecimento de informações
relacionadas ao mesmo ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no artigos 78, 79, com as
consequências no artigo 80 e 87, todos da Lei Federal n.º 8.666/93, com redação modificada pela
Lei n.º 9.854/99;
X- DA GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
As partes indicam seus representantes, que também serão os responsáveis pela gestão deste
contrato e por toda a comunicação formal que diga respeito à relação contratual, que será por
escrito.
a) Contratante: __________________________, já qualificado.
b) Contratada: __________________________, já qualificado.
XI- FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Queluz-SP, para dirimir as questões divergentes relativas a este
contrato.
E por estarem justos e contratados, assinam a CONTRATANTE, a CONTRATADA e duas
testemunhas, em 02(duas) vias de mesmo teor.

Queluz, __ de ______ de 2019.
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Câmara Municipal de Queluz
_______________________
Contratante
Empresa
____________________
Contratada
Testemunhas:
1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

