
Pregão Presencial nº 012/2022- Folha nº 1 

  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br 

 
 

 

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 111/2021 
EDITAL Nº 012/2022 

 
COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

A PREFEITURA DE IGUAPE, estabelecida à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070 – P o r t 
o d o R i b e i r a – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.550.167/0001-64, através 
do Senhor Prefeito, WILSON ALMEIDA LIMA, no uso de suas atribuições legais, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de  PREGÃO 
PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO  POR ITEM – Processo nº 
111/2021, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES, MARMITEX E LANCHES, PARA ATENDER 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE IGUAPE PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE)MESES. 
As especificações detalhadas encontram-se no ANEXO I deste edital. 

 
A Administração não emitirá qualquer nota de empenho sem prévia existência do respectivo 
crédito orçamentário. 

 
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e Decreto nº 
7.892/2013. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e ANEXOS, 
que dele fazem parte integrante. 
 
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de microempresa 
ou empresa de pequeno porte (se for o caso) e os envelopes contendo a proposta e os 
documentos de habilitação serão recebidos até o dia 23/02/2022, no seguinte endereço: 
Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070 – Bairro Porto do Ribeira – Iguape/SP – Setor de 
Protocolo desta prefeitura ATÉ AS 09H30M. 

 

O INÍCIO do CREDENCIAMENTO se dará no dia 23/02/2022 a partir das 09h45m e o 
TÉRMINO do CREDENCIAMENTO, se dará com a abertura do primeiro Envelope – Proposta 
de Preços, com início previsto para às 10h15m. Este horário poderá ser dilatado, desde 
que haja licitantes presentes a serem credenciados. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e endereço: 
PREFEITURA DE IGUAPE – Auditório, sito a Avenida Adhemar de Barros, 1.070 – Porto 
do Ribeira – Iguape/SP, iniciando-se no dia 23/02/2022 com início previsto para às 09h45 
e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do 
processo   em epígrafe. 
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Os envelopes contendo a Proposta, os documentos de Habilitação, a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e a declaração de microempresa ou empresa de 
pequeno porte (se for o caso), serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão 
pública de processamento do Pregão, conforme a seguinte programação: 

 
 

A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do 
desenvolvimento da sessão. O Pregoeiro informará previamente a mudança da programação e 
dos horários para ciência de todos os participantes. 

 
1 - DO OBJETO 

 

1.1 - A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇO DE BUFFET, REFEFEIRÇÕES, MARMITEX E LANCHES, PARA 
ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE IGUAPE PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES. 

 
1.2 - O valor estimado para o certame é de R$ 831.131,70 (oitocentos e trinta e um mil, 
cento e trinta e um reais, setenta centavos), conforme estimativa prévia de preços constante 
no Processo Administrativo nº 111/2021. 
1.3 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros da Funcional Programática: 
Categoria Econômica: Destinação de Recursos:  

GABINETE DO PREFEITO 

U.O - 02.01.00  

Ficha nº 013  

F.P - 04.122.0001.2001 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

Ficha nº 019  

F.P - 04.122.0001.2001 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

ADMINISTRAÇÃO 

U.O 02.02.00  

Ficha nº 31  

F.P -04.122.0002.2002 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
Ficha nº 033  

F.P - 04.122.0002.2002 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

CONSELHO TUTELAR 
U.O 02.03.00 

Ficha nº 39  

F.P - 08.243.0003.2003 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

Recebimento da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, A 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) e Envelopes 
de Proposta e Habilitação: até o dia 23/02/2022 no setor de protocolo até as 
09h30m. 
CREDENCIAMENTO: início às 09h45m do dia 2 3 /02/2022. 

 

TÉRMINO DO CREDENCIAMENTO se dará com a abertura do primeiro Envelope – 
Proposta de Preços, com início previsto para as 10h15m. Este horário poderá ser 
dilatado, desde que haja licitantes presentes a serem credenciados. 

 
INÍCIO PREVISTO DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h45m do dia 23/02/2022. 
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Ficha nº 41  

F.P - 08.243.0003.2003 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

FINANÇAS 

U.O 02.04.00  

Ficha nº 49   

F.P - 04.123.0004.2004 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

Ficha nº 51   
F.P - 04.123.0004.2004 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

OBRAS 
U.O - 02.05.00  

Ficha n º 61 

F.P - 15.451.0005.2005 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.00 

Ficha nº 63   

F.P - 15.451.0005.2005 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.00 

  TRÂNSITO 
U.O - 02.06.00  

Ficha nº 77  

F.P - 15.451.0006.2006 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.450.0000 

  Ficha nº 80 

  F.P - 15.451.0006.2006 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.450.0000 

 

EDUCAÇÃO 
U.O - 02.07.00  

Ficha nº 97  

F.P - 12.361.0007.2007 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.200.0000 
Ficha nº 101  

F.P - 12.361.0007.2007 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.200.0000 
Ficha nº 126  

F.P - 12.365.0007.2009 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.200.0000 
Ficha nº 130 

F.P - 12.365.0007.2009 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.200.0000 
CULTURA E ESPORTES 

U.O - 02.08.00  

Ficha nº 144  

F.P - 13.392.0008.2015 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

Ficha nº 148   

  F.P - 13.392.0008.2015 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

  TURISMO 

U.O - 02.09.00  

Ficha nº 154  

  F.P - 23.695.0009.2016 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000  
Ficha nº 158  

  F.P - 23.695.0009.2016 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

  SAÚDE 
U.O - 02.10.00  

Ficha nº 164  

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.300.0000 
  Ficha nº 165  

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
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  Ficha nº 166  

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 170 

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 171 

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  Ficha nº 184 

  F.P - 10.302.0010.2018 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.300.0000 
  Ficha nº 185  

  F.P - 10.302.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 

  Ficha nº 186  

  F.P - 10.302.0010.2018 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  Ficha nº 190 

  F.P - 10.302.0010.2018 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 191 

  F.P - 10.302.0010.2018 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  Ficha nº 199  

  F.P - 10.304.0010.2019 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.300.0000 
  Ficha nº 200  

  F.P - 10.304.0010.2019 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 201 

  F.P - 10.304.0010.2019 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  Ficha nº 203  

  F.P - 10.304.0010.2019 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  ASSISTÊNCIA SOCIAL 

U.O - 02.11.00  

  Ficha nº 216 

  F.P – 08.244.0011.2020 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.500.0000 
  Ficha nº 217 

  F.P – 08.244.0011.2020 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.500.0000 
  Ficha nº 221 

  F.P – 08.244.0011.2020 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.500.0000 
  Ficha nº 222 

  F.P – 08.244.0011.2020 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.500.0000 
  PLANEJAMENTO 

U.O - 02.12.00  

  Ficha nº 231 

  F.P – 04.121.0012.2021 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

  Ficha nº 233 

  F.P – 04.121.0012.2021 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

  JUSTIÇA E CIDADANIA 
U.O - 02.13.00  

  Ficha nº 238 

  F.P – 03.091.0013.2022 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
  Ficha nº 240 

  F.P – 03.091.0013.2022 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
U.O - 02.14.00  

Ficha nº 245 
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  F.P – 18.541.0014.2023 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
Ficha nº 248 

  F.P – 18.541.0014.2023 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1.  Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente 

ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam às exigências de 

habilitação. 

a) Para a COTA ABERTA   – todos os interessados que atendam aos requisitos do edital; 

b) Para – COTA RESERVA PARA MEI, ME E EPP (- será reservada cota de até 25% para a 
participação das empresas enquadradas como MEI, ME E EPP) empresas enquadradas como 
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, Microempreendedor Individual – MEI, nos 
termos do art. 3º e 18º-E, ambos da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei 
Complementar 147/2014), sem prejuízo de sua participação na cota principal. 
 

2.2.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução; 
 
b) De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de 

contratar com a PREFEITURA DE IGUAPE, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 

8.666/93; 

c) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93; 

 
d) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre 
si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo; 
 
e) Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

2.3. – A participação no presente certame implica na inexistência de sanção de 
declaração de inidoneidade, respondendo por má fé a participação nesta condição. 
 
2.4- DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.4.1- A presente licitação visa o Registro de Preços para aquisições frequentes, nos termos do 

Artigo 3º, do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013. 

 

2.4.2- As quantidades estimadas servem apenas como informação aos interessados, e  pelo 
próprio Sistema de Registro de Preços, a Administração não se obrigará a adquirir quantidades 
mínimas. 

 
2.5- Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 
Somente serão credenciados representantes de empresas cujas as atividades sejam compatíveis 
com o presente certame. 
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3.1- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Tratando-se de representante legal, (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o 
estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 
Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos  e assumir  obrigações 
em decorrência de tal investidura; 

 
b) Tratando-se de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado 

do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. 

 
3.2. - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 

 
3.2.1. - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada – O representante poderá ser 
substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado; 

 
3.3- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 
3.4– O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, 
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 
intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, 
o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação  
das propostas e apuração do menor preço por item. 

 
3.5- A título de sugestão, o Edital traz em seu ANEXO IV, modelo de credenciamento. 

 
4- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO  AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, DA PROPOSTA, E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1- A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no ANEXO V do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2. 

4.2– Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
4.2.1– Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
Preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de  acordo  com  o  
modelo estabelecido no ANEXO  VII deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes  nº  1 
(Proposta) e nº 2 (Habilitação). 

 
4.2.2- A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 

nº 123/06, 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, e implicará, também, a inabilitação do licitante, se o 
fato  vier  a  ser constatado durante o trâmite da licitação. 
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4.2.2.1- A falta de apresentação da Declaração exigida no item 4.2.1 ou sua imperfeição, não 
conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei 

Complementar  nº 123/06. 

 

4.3- A proposta e os documentos para habilitação  deverão  ser  apresentados,  separadamente,  
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 

 
A PREFEITURA DE IGUAPE ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 PROCESSO Nº 111/2021 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA AS 09h45m do dia 23/02/2022 NOME 
DA PROPONENTE: 

 
A PREFEITURA DE IGUAPE ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 PROCESSO Nº 111/2021 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA AS 09h45m do dia 23/02/2022 NOME 
DA PROPONENTE: 

 
4.4 - A proposta deverá ser elaborada preferencialmente, em papel timbrado da empresa e 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada, e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, preferencialmente com suas páginas 
numeradas sequencialmente. 
 
4.5 - Os documentos necessários à habilitação e credenciamento deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio,  
cópia  autenticada de publicação por órgão da Imprensa Oficial, conforme artigo 32 da Lei 
Federal nº 8666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8883/94, ou ainda emitidos via INTERNET, 
condicionados à verificação da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio. 

 
4.5.1 - As licitantes que desejarem a autenticação de seus documentos pelo Pregoeiro ou 
Equipe de Apoio conforme item 4.5., deverão comparecer à Administração Municipal com um 
dia de antecedência a entrega dos envelopes. 

5- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 

5.1 A proposta de preço deverá ser elaborada conforme o modelo – Anexo II deste Edital, 

que deverá conter os seguintes elementos: 

5.1.1 A denominação; CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço/CEP, 

telefone/fax, e-mail, data e assinatura do representante legal da licitante; 

5.1.2 Número do Pregão; 

5.1.3 Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do 

ANEXO I deste Edital; 

5.1.4 Preço unitário e total do item, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurado à 

data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas 
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as despesas e custos, como por exemplo: seguros, transportes, tributos de qualquer natureza, 

encargos trabalhistas e previdenciários e todas as despesas, diretas ou indiretas. 

5.1.5 Prazo de validade da proposta, de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

5.2 – Não serão admitidas ofertas de serviços que não atendam as especificações 

mínimas do objeto licitado e contendo mais de uma cotação para o item sob pena de 

desclassificação do item e/ou da proposta. 

5.3. O preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais e 

permanecerá fixo e irreajustável, exceto na ocorrência dos fatores de que trata o § 8º, do Artigo 

65, da Lei 8.666/93. 

5.4 Toda documentação apresentada deverá estar LEGÍVEL, para dirimir dúvidas, a Equipe 

de Apoio, ou Pregoeiro poderá exigir a apresentação dos documentos originais ou autenticados. 

5.4.1 – A licitante deverá observar os descritivos constantes deste edital, a apresentação  

de proposta subentende que o licitante observou os descritivos e que  cumpre plenamente  

as exigências do edital. 

5.5 - Não será obrigatório a apresentação de proposta para todos os itens, podendo a licitante 

apresentar proposta somente para os itens de seu interesse. 

5.6 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista para cada item deste Edital. 

5.7 - Caso haja erro de multiplicação e/ou soma na proposta apresentada, esta será 

corrigida considerando os valores unitários como corretos, ato em que o Pregoeiro fará 

constar na ata de julgamento. 

5.8 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta licitação, 

será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear 

acréscimo após a abertura das propostas. 

5.9 – O valor total estimado para o certame é de R$ 831.131,70 (oitocentos e trinta e um 

mil, cento e trinta e um reais e setenta  centavos). Os licitantes deverão ofertar seus preços 

unitários, conforme praticado no mercado. 

5.9.1 - A Administração municipal irá comparar os preços ofertados com os valores apurados 

em sua pesquisa de mercado. Ficam franqueadas vistas aos autos. 

• Os subitens 5.9 e 5.9.1. encontram amparo no Art. 3º da Lei 10.520/02 (fase 

preparatória do Pregão). 

5.10. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP 

 

5.10.1. Conforme instituído pelo artigo 48, III, da Lei Complementar 123/06, na redação dada 

pela Lei Complementar 147/14, fica reservada uma cota do processo, assegurando a 

contratação de microempresas, empresas de pequeno.  

5.10.2. Para a cota reservada para microempresas, empresas de pequeno porte, a proposta 

comercial deverá ser apresentada separadamente, conforme situações previstas no artigo 48, 

III, da LC 123/06. 

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 “HABILITAÇÃO” 

 

6.1 – Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 
dizem respeito a: 
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6.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 
 
d) 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. 
6.1.1.1. - Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 6.1.1. não 
precisarão constar no Envelope nº 02 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento  neste Pregão. 

 
6.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Tributos Federais; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa quanto a Dívida Ativa da União, 

dentro do prazo de validade. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do 

licitante: pela apresentação da Certidão relativa aos Débitos Municipais (mobiliários), dentro 

do prazo de validade. 

d) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social “CND” – Certidão Negativa ou Certidão 

Positiva com efeitos de Negativa de Débito – Via Sistema Informativo (INTERNET) da 

Previdência Social (INSS) – dentro do prazo de validade. 

As regularidades constantes nas alíneas “b” e “d” poderão ser comprovadas 

concomitantemente através da nova certidão, regulamentada pela Portaria 358 de 05/09/14 

e Decreto 8302 de 04/09/2014. 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio das certidões negativas 
ou positivas com efeitos negativos, referente aos débitos não inscritos, bem como Certidão 
Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Fiscais relativos ao ICM/ICMS 
inscritos na Dívida Estadual, expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, ou 
certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13 de Agosto de 2.010 
(Procuradoria Geral do Estado – Coordenadoria da Dívida Ativa); ou ainda, Certidão de Isento 
emitido pela Receita Estadual. 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do “CRF” – 

Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, Certidão 
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Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito dentro do prazo de validade. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, OU 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) – 

expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com data de validade de no máximo 180 (cento 

e oitenta) dias da data de sua expedição. 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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

distribuidor da sede do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio do(a) 

licitante. 

a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão apresentar, 

o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo 

do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 

edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP. 

SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação 

de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, 

durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e 

em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico 

financeira estabelecidos no edital. ” 

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão e idoneidade da licitante, que deverá ser apresentada através de 

certidão, ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

o fornecimento satisfatório de mercadorias semelhantes às licitadas; 

 
6.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

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

legal, de que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da 

Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

conforme modelo do Anexo VI; 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração 

Pública de qualquer esfera de Governo. (Modelo Anexo VI). 

c) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do Edital, 

para cumprimento das obrigações do objeto da licitação. (Modelo Anexo VI) 

d) Indicação do responsável, ou responsáveis que assinarão a Ata de Registro de Preços, 

com a qualificação completa e cargo que ocupa, ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se 

procurador o instrumento de mandato. (Modelo Anexo VI) 
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e) Indicação das informações bancárias da conta - corrente da empresa, constando: o nome 

do Banco, Agência e nº da conta corrente / pessoa jurídica (Anexo VI) 

f )Declaração do licitante de que caso seja vencedora do certame, apresentará no momento da 

assinatura da ata de registro, Cópia autenticada do Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão 

competente que comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal, dentro do prazo de validade”, demonstrando que a empresa está apta, 

em atendimento  ao subitem 10.3.1 letra “a” do edital (Modelo Anexo VI). 

  6.2- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

6.2.1- Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 
6.2.2- A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à  confirmação  de 

sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

 
6.2.3- Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

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

Administração aceitará como válidas  as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores  à data de apresentação das propostas. 

 

6.2.5- Os documentos deverão, se possível, ser apresentados ordenadamente, numerados 
sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

 
6.2.6- Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com 
CNPJ da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, 
exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente 
emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da 
empresa. 

 
6.2.7- A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão 
acarretará a INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o  disposto  no  
subitem 7.14. deste edital. 
 
6.2.8- O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 
sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos  documentos  obtidos  por este 
meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar as chaves de autenticação para que se 
possa verificar a autenticidade dos mesmos. 

 
7- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 

7.1 – Na data, horário e local   indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com 
duração mínima de 30 (trinta) minutos. 
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7.1.1 – Será feita a conferência dos documentos de credenciamento das interessadas e 

recebidos pelo Pregoeiro os Envelopes nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇO” e nº 02 – 

“HABILITAÇÃO”. 

 
7.1.2- Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
7.1.3- Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros 
da Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes presentes. O Encerramento do 
credenciamento se dará com a abertura do primeiro envelope de proposta de preços. Aberto 
o(s) envelope(s) proposta seus conteúdos serão analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
no que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento 
convocatório. 
 
7.2- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus ANEXOS. 

 
7.2.1- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste  
edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria 

sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante, sendo 
desclassificadas as propostas: 

 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

 
c) Apresentarem Irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu 
entendimento; 
 
d) Não atenderem às disposições do Edital ou Consignarem vantagens ou condições nele 
não previstas; 

 
e) Forem manifestamente inexequíveis; 
 
f) Cuja proposta não atenda à especificação do Edital. 

 
7.3. - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios; 

 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 

 
7.3.1. - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário por item. 
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7.4- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
 
7.4.1- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem  

de lances. 

 

7.5– Os lances deverão ser formulados em valor por item, distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço global, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,10 
(dez centavos). 
7.5.1- Os licitantes poderão fazer consultas à empresa, no tempo máximo de 03 (três) minutos, 

a partir da autorização do Pregoeiro. 

 
7.6- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

 
7.7- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas, na ordem crescente dos 
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte 
preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

 

7.7.1- O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 
proposta de menor valor por item, dentre aqueles cujos mesmos sejam iguais ou superiores até 
5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor  classificada,  para  que  apresente  preço  
inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do 
direito de preferência. 

 
7.7.1.2 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver proposta empatadas, nas 
condições  do subitem 7.7.1. 
 
7.8- 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 de 
classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das  
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 7.7.1. 

 
7.9- Caso a detentora da melhor oferta, de  acordo  com  a classificação  de que trata o subitem  

7.7, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 
preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

 
7.10- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta  de menor  valor por item , obtida  com 
base nas  disposições dos subitens  7.7.1 e 7.8, ou, na falta desta com base na classificação 
de  que trata o subitem 7.7., com vistas à redução do preço. 

 
7.11- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço por 

item , decidindo motivadamente a respeito. 

 



Pregão Presencial nº 012/2022- Folha nº 14 

  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br 

 
 

7.11.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 
7.12- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta nos respectivos cadastros. 

 
7.12.1- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 
 
7.12.2- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condições de participação. 

 
7.12.3- Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificadas em primeiro lugar será verificada. 

 
7.12.4- Considerada aceitável a  oferta de menor  preço e verificada a inexistência de sanções,  

será aberto o Envelope nº 02, contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

7.13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de  habilitação 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 

 
a) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 
7.13.1- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
 
7.13.2- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 
7.14 – Para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte, será obrigatória a 
apresentação dos documentos indicados no subitem 6.1.2, alíneas “a” a “g”, do item 6 deste 
Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

 
7.14.1- Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 

7.14 deste item 7 deverá comprovar regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
7.14.2- A comprovação de que trata o subitem 6.1.2 do item 6 deverá ser efetuada mediante 
a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 
negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando a partir do momento em que a licitante 
foi declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

 
7.14.2.1- A não regularização da documentação, no prazo  previsto no subitem 7.14.2., 
implicará  na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos  termos  do  



Pregão Presencial nº 012/2022- Folha nº 15 

  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br 

 
 

art.  4º,  inciso XXIII da Lei nº 10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º). 

 

7.15- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço por item, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e  assim sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  oferta  aceitável  cujo  autor  
atenda  os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 
7.16- Todos as propostas e documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

 
7.17- Os envelopes não abertos, contendo os documentos de habilitação,  ficarão  à disposição  

para retirada no Setor de Licitação da Prefeitura de Iguape – Avenida Adhemar de Barros, nº 

1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP, durante 30 (trinta) dias após a publicação da  
homologação. Os envelopes não retirados neste prazo serão inutilizados. 

 

7.18- Se não houver tempo  suficiente  para abertura  dos  envelopes  Proposta  e  
Documentação em um único momento, ou ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos 

e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão 
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

 

7.19- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação e declarações apresentadas, devendo os 

licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 
convocação. 

8– DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

8.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas/habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 
8.1.1 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 

01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

 
8.1.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, serão efetuadas as alterações necessárias 
e será, oportunamente, designada nova data para a realização do certame. 

 
8.1.3 – As impugnações deverão ser protocolizadas dentro do prazo legal, e poderão ser 

encaminhadas por e-mail, desde que o seu original seja encaminhado ao Setor de Licitações 
da Prefeitura de Iguape sito à Avenida Adhemar de Barros, 1.070 – Porto do Ribeira – 
Iguape/SP, num prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar do envio do fax/e-mail. 
9- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1. - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo  do  
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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9.2. - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 

do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora 
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 
9.3. - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

lo devidamente informado à autoridade competente. 

 
9.4. - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

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

insuscetíveis de aproveitamento. 

 
9.6. – A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida 

a termo em ata. 

 
9.7. – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados  no  Setor  
de Compras e Licitação – PREFEITURA DE IGUAPE, nos dias úteis  no  horário  de  08:00  ás  
11:00 e das 14:00  às  16:30  horas.  Não serão  reconhecidos  os  recursos interpostos, vencidos 
os respectivos prazos legais. 
 
9.8. - A adjudicação será feita considerando-se o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 
 
10 - DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1. - Homologado o resultado da licitação, a PREFEITURA DE IGUAPE, respeitada a ordem 
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados 
para a assinatura do Termo de Ciência e Notificação e Ata de Registro de Preços (ANEXO 
VIII), que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

 
10.2. - A contratação com os fornecedores vencedores, será formalizada por intermédio da 

autorização de compra, conforme permite o Artigo 15 do Decreto nº 7.892 de 23.01.13. 

 
10.3. - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer ao Setor de Compras e Licitação – P a ç o M u n i c i p a l, à Avenida 
Adhemar de Barros, n.º 1.070 – Por t o do Ri b e ir a – CEP 11.925-000 – Iguape/SP, para 
assinar a Ata de Registro de Preços e Termo de Ciência e Notificação . 

10.3.1--   No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a adjudicatária se obriga 

a Apresentar:  

a) Cópia autenticada do Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que 
comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual 

ou Municipal, dentro do prazo de validade”, demonstrando que a empresa está apta. 
para o seu funcionamento regular. 

10.4 O não cumprimento do disposto no item 10.3 acima, onde a Adjudicatária se recuse a 
assinar o Contrato e/ou Termo de Ciência e Notificação, injustificadamente, será convocada 
outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, ficando a 
Adjudicatária sujeita à aplicação das sanções e penalidades previstas no item 18 deste Edital. 
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10.4.1- No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a adjudicatária se obriga a assinar 
o Termo de Ciência e Notificação, que estará sujeito à remessa ao Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, conforme Instrução nº 002/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
10.5 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
10.5.1- O preço a d j u d i c a d o poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à 
PREFEITURA DE IGUAPE promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 
10.5.2- Quando o preço inicialmente adjudicado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá: 
 
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado no mercado; 
 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
10.5.3- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
PREFEITURA DE IGUAPE poderá: 

 
a) Acatar pedido de reajuste dos preços, mediante aprovação do requerimento devidamente 
acompanhado das devidas comprovações; 
 

b) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de execução; e 

 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
10.5.4- Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA DE IGUAPE deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

 
11 – DA VIGÊNCIA 

 
11.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. A vigência da Ata de Registro de 
Preços ficará condicionada à data da sua assinatura e à validade do presente Registro de 
Preços, durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a contratar o objeto 
referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou 
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao DETENTOR DA ATA, 
neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
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12– PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
12.1 - As notas de empenho serão emitidas conforme a necessidade das Secretarias e as 
entregas realizadas parcialmente, conforme indicação destas. 

12.1.1 - O fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados pelo presente 
procedimento, deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de Empenho ou Pedido 
Parcial expedida pela Prefeitura Municipal de Iguape. 

12.2 - Os locais de Entrega é variável, será de acordo com os locais solicitados pelos 
departamentos. 

12.3  2.3-O fornecimento dos gêneros e produtos alimentícios, materiais de consumo em 
geral (utensílios, louças, descartáveis, materiais de higiene e limpeza, entre outros), mão-de-
obra especializada, operacional e administrativa, em quantidades suficientes, para desenvolver 
todas as atividades previstas, serão de responsabilidade da CONTRATADA, observadas as 
normas vigentes de vigilância sanitária e outros preceitos legais; 

12.4-Caso os alimentos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela 
solicitante, ou em quantidade inferior ao estabelecido, mau estado de conservação, qualidade 
inferior, embalagem danificada ou rompida, a contratante notificará a contratada para efetuar 
a troca das mesmas, sem ônus para o contratante, à empresa deverá substituí-lo ou 
complementá-lo imediatamente. 

12.5- O serviço a ser prestado é de refeições transportadas o que implica que toda a 
operacionalização e custos referentes ao transporte serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

12.6-Todas as etapas do processo de operacionalização e distribuição das refeições 

deverão estar de acordo com as legislações pertinentes e vigentes, especialmente em 
relação ao: 

a) Armazenamento de gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo; 

b) Transporte da alimentação a ser distribuída, do local de preparo até o de distribuição em 
condições higiênico sanitárias, temperatura e conservações adequadas; 

c) Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos, dos 
utensílios de cozinha e dos utensílios utilizados. 

12.7 Os produtos deverão ser produzidos num prazo de 02 (duas) horas de antecedência ao 
horário estabelecido para entrega. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade, 
entregues devidamente embalados, frescos, dentro da validade e prontos para o consumo. 

12.8 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com a especificação 

constante no termo de Referência  – ANEXO I 

 
13- DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1 – A Nota Fiscal/ Fatura emitida pela Contratada deverá ser entregue, no local a ser 
indicado pelo Departamento. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que  
apresentou  a  proposta vencedora da licitação. 

 
14.2- O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma  do  
Departamento de Finanças no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a referida fatura 

seja entregue no Departamento de Finanças, devidamente atestada pela Divisão Solicitante. 
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14.3- A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do fornecimento do 

objeto  do certame por parte do Contratante. 

 
14.4- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

 
14.5- Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência 
de correção monetária. 

14- DO REAJUSTE 

  14.1– Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente 
comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ou 
de redução dos preços registrados, conforme previsto na alínea  “d”  do inciso II do art. 65 da 
Lei n.º 8.666/93. 

 
14.1.1- Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei n.º 8.666/93, o ÓRGÃO GERENCIADOR, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar  a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços 
praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a 
ser pago pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, ao FORNECEDOR registrados serão convocados para 
alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 
15- DA GARANTIA DO MATERIAL 

15.1- O objeto do presente contrato tem garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, 

ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos decorrentes disso. 

16 - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

16.1 – DOS DIREITOS: 

 
Constituem direitos do ÓRGÃO GERENCIADOR receber o objeto nas condições avençadas e 
do DETENTOR DA ATA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 

 
16.2 – DAS OBRIGAÇÕES: 
 
16.2.1 - Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 

 
b) Dar à DETENTORA DA ATA as condições necessárias à regular execução da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS; 

 
c) Prestar à DETENTORA DA ATA todos os esclarecimentos necessários para o 
fornecimento. 
 
d) Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

 
16.2.2 - Constituem obrigações da DETENTORA DA ATA: 
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a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de licitação, 
responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente 
às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 

 
b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua 
conta as despesas de qualquer natureza, conforme item 15; 
 
c) Prover o adequado transporte do objeto da presente licitação; 

 

d) Manter durante toda a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

 
e) Apresentar durante a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, se solicitado, 
documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na 

presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 

 
f) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da 
presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
g) Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer 

ocorrência anormal, que impeça o fornecimento; 

 
h) Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para o fiel cumprimento do 
objeto licitado; 
 
i) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para 
terceiros; 

 
j) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

k)Cumprir demais obrigações constantes no termo de referência anexo I deste edital. 
17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

17.1. - Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não 
mantiverem sua proposta, falharem ou fraudarem a presente contratação, comportarem-se de 
modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 
conforme o caso, as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos Artigos 
86 e  87 da Lei n.º  8.666/93, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao MUNICÍPIO 
pelo infrator: 

 
17.1.1. - Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, o Detentor do Contrato, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja 
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concorrido; 

 
b) Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório ou no Contrato: 
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período 
não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 
ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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 a Detentor do Contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o  prazo  da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
17.2. - Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois 
por cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar 
tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance 
ofertado. 
 
17.3. - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, implicará 
decadência do direito à contratação e a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor adjudicado à ela, 
cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a 
Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02 (LC nº 123/06, art. 43, § 2º). 

 
17.4. - A adjudicatária que, devidamente convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços e Termo de Ciência e Notificação, não comparecer, recusar injustificadamente 
e/ou deixar de assiná-los dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

 
a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado a ela; 
 
b) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

 
17.4.1 - As mesmas sanções serão aplicadas à adjudicatária que, devidamente convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços e Termo de Ciência e Notificação, deixar de atender 

ou apresentar o documento exigido na alínea “a” do subitem 10.3.1 ou apresentá-lo de 
forma defeituosa. 
 
17.5– Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, e/ou pelo atraso 
injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no §  1º  do artigo 86 da 
Lei  n.º 8.666/93, sujeitará a Detentora da Ata de Registro à multa de mora, calculado 
por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 

 
a) Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) do valor total da Nota de 
Empenho ao dia; e 
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b) Atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 2% (dois por 
cento) do valor total da Nota de Empenho ao dia; 

 
c) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

 
17.6- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza  compensatória  e  o  seu pagamento  
não elide a responsabilidade da Detentora da Ata por danos causados à Contratante. 

 
17.7- Após o terceiro caso de advertência, independente de quitação de multa, poderá a 

Administração aplicar o disposto no subitem 17.1.1. alíneas “c” e/ou “d”. 

 
17.8- A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

 
17.9- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê  defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe  facultado  vista  ao  
processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido. 
 
17.9.1- O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco)  
dias úteis contados da data da intimação do interessado. 

 
17.9.2– A sanção estabelecida no subitem 17.1.1. alínea “d” é de competência exclusiva do 
Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no  prazo  de  10  
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 
aplicação. 

 
17.10- O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de até 10 (dez) dias da  

data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 
17.10.1- Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a Detentora da Ata vier a fazer jus, acrescido 
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 

 
17.10.2– Na impossibilidade da aplicação do subitem 17.10.1. o não pagamento da(s) multa(s) 
ensejará à inscrição da empresa na Dívida Ativa do município, sendo esta cobrada 

posteriormente de forma extrajudicial. Não havendo êxito, a multa será cobrada judicialmente. 

 
17.11 - 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 seja registrado no cadastro correspondente. 
 
18- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
18.1 - A Contratada (Detentor da Ata) terá seu registro cancelado quando: 
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18.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
18.1.2 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

 
18.2 - Tiver presentes razões de interesse público 
 
18.3 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 

 
18.4 - O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
18.5 - A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pela PREFEITURA 

DE IGUAPE, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos 

seguintes casos: 

 
a)  Inexecução parcial ou total do contrato; 
 
b)  Decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou 
suspensão pelas autoridades competentes das atividades da Contratada; 

 
c) Inobservância de dispositivos legais;  

d) Dissolução de empresa Contratada; 

e) Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
5.Nos casos de rescisão pelos incisos a) e/ou c) do item 4., a parte inadimplente será 
responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 
 
18.6-Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer: 

 
a)O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços, 
especificações técnicas, projetos ou prazos, tal como: 

 
b) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 sem 

prejuízo  das sanções penais cabíveis; 
 
c) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

 
d) Atraso injustificado no fornecimento; 
 
e) Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR; 

 
f) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação do DETENTOR 



Pregão Presencial nº 012/2022- Folha nº 24 

  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br 

 
 

DA ATA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem expressa anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes  e  desde  que  não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
19.2- Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
 
19.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

 

19.3- O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município e no 

endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br. 

 

19.4- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 
Diário Oficial do Município. 

 
19.5- É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos 

esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca  da presente 
licitação,  dos quais serão publicados avisos no D.O.M. e  disponibilizados no site: 

www.iguape.sp.gov.br. 

19.6- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

19.7- Integram o presente Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO; 

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO;  

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

ANEXO IX – RECIBO DO EDITAL 
 

Iguape/SP, 09 de fevereiro de 2022. 
 

http://www.iguape.sp.gov.br./
http://www.iguape.sp.gov.br./
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ANEXO -I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.1-OBJETO; REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

SERVIÇO DE BUFFET, REFEIÇÕES, MARMITEX E LANCHES, PARA ATENDER DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE IGUAPE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

1.2-Os serviços cujos preços serão registrados pelo presente procedimento, deverão ser 
realizados mediante a apresentação da Nota de Empenho ou Pedido Parcial expedida pelos 
Departamentos Solicitantes desta Prefeitura. 
 

1.2.1- Os serviços deverão ser realizados em dias úteis ou finais de semanas horário 
combinado entre a contratante e contratado. 

1.2.2- Os locais de Entrega é variável dentro do perímetro urbano, será de acordo com os locais 
solicitados pelos Departamentos, conforme a necessidade e demanda, sendo informado 
previamente . 

1.3-O fornecimento dos gêneros e produtos alimentícios, materiais de consumo em geral 
(utensílios, louças, descartáveis, materiais de higiene e limpeza, entre outros), mão-de-obra 
especializada, operacional e administrativa, em quantidades suficientes, para desenvolver 
todas as atividades previstas, serão de responsabilidade da CONTRATADA, observadas as 
normas vigentes de vigilância sanitária e outros preceitos legais; 

1.4-Caso os alimentos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela 
solicitante, ou em quantidade inferior ao estabelecido, mau estado de conservação, qualidade 
inferior, embalagem danificada ou rompida, a contratante notificará a contratada para efetuar 
a troca das mesmas, sem ônus para o contratante, à empresa deverá substituí-lo ou 
complementá-lo imediatamente. 

1.5- O serviço a ser prestado de refeições transportadas o que implica que toda a 
operacionalização e custos referentes ao transporte serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

1.6-Todas as etapas do processo de operacionalização e distribuição das refeições 
deverão estar de acordo com as legislações pertinentes e vigentes, especialmente em 

relação ao: 

a) Armazenamento de gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo; 

b) Transporte da alimentação a ser distribuída, do local de preparo até o de distribuição em 
condições higiênico sanitárias, temperatura e conservações adequadas; 

c) Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos, dos 
utensílios de cozinha e dos utensílios utilizados. 

 

1.7-Os produtos deverão ser produzidos num prazo de 02 (duas) horas de antecedência ao 
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horário estabelecido para entrega. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade, 
entregues devidamente embalados, frescos, dentro da validade e prontos para o consumo. 

 

1.8- O serviço de montagem da infraestrutura deverá estar pronto com 30 ( trinta) minutos de 
antecedência do horário  a ser combinado entre  a contratante e contratada. 
 
1.9-Descrição dos itens: 
 
Item 01-REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO MARMITEX (HORÁRIO ALMOÇO) - CONTENDO 
O MÍNIMO DE 700G COMPOSTA DE ARROZ TIPO A, FEIJÃO TIPO A, FAROFA, CARNE 

BRANCA OU CARNE VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MASSAS, SALADAS 
DIVERSIFICADAS E LEGUMES. AS REFEIÇÕES DEVEM SER SERVIDAS UTILIZANDO AS 
EMBALAGENS EM ISOPOR Nº102 (18,7CM X 5,2CM DIÂMETRO X ALTURA) DESCARTÁVEIS 
COM TAMPA, ACOMPANHADO DE KIT TALHER DESCARTÁVEL (GARFO, FACA E 
GUARDANAPO) E TEMPERO (SACHÊ) PARA A SALADA. A SALADA DEVERÁ SER ENTREGUE 
EM EMBALAGEM A PARTE. MARMITEX A SEREM ENTREGUES DENTRO DO MUNICÍPIO DE 
IGUAPE (CENTRO E PORTO DO RIBEIRA) NO PERÍODO DO ALMOÇO (HORÁRIOS DE 11 
HORAS ÀS 14 HORAS) 
 
Item 02-Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário jantar)- contendo o mínimo de 700g 
composta de arroz tipo A, feijão tipo A, farofa, carne branca ou carne vermelha, de  primeira 
qualidade, massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas 
utilizando as embalagens em ISOPOR nº102 (18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis 
com tampa, acompanhado de kit talher descartável (garfo, faca e guardanapo) e tempero 
(sachê) para a salada. A salada deverá ser entregue em embalagem a parte. Marmitex a serem 
entregues dentro do Município de Iguape (Centro e Porto do Ribeira) no período do jantar 
(horários de 18 horas às 22 horas)  
 
 
 Item 03-Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço)- Barra do Ribeira contendo 
o mínimo de 700g composta de arroz tipo A, feijão tipo A, carne branca ou carne vermelha, de  
primeira qualidade e saladas diversificadas. As refeições devem ser servidas utilizando as 
embalagens em ISOPOR nº102 (18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, 
acompanhado de kit talher descartável (garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a 
salada.  A salada deverá ser entregue em embalagem a parte. Marmitex a serem entregues 
dentro do Município de Iguape (Bairro da Barra do Ribeira) no período do almoço (horários de 
11 horas às 14 horas) 
 
Item 04-KIT LANCHE TIPO X-SALADA COM 1 SUCO EM LATA COM APROXIMANDAMENTE 
350ML -DESCRIÇÃO DO LANCHE: PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER 90GR, QUEIJO, 
ALFACE, TOMATE E MAIONESE. KITS A SEREM ENTREGUES DENTRO DO MUNICÍPIO DE 
IGUAPE. 
 
 
 Item 05-KIT LANCHE (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), REFRIGERANTE 600 ML, 
SANDUÍCHES DE QUEIJO E PRESUNTO FRUTA DA ESTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
 
 Item 06-COFFE BREAK - TIPO 1 (MÍNIMO 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (1 
TIPO) BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE, TORTA SALGADA (1 TIPO) ÁGUA MINERAL, 
CAFÉ, SUCO (2 TIPOS), REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E 
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GUARDANAPOS). 
 
Item 07-COFFE BREAK - TIPO 2 (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES 
(2 SABORES), BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE, FRUTAS DA ESTAÇÃO (3 TIPOS), MINI 
SALGADOS ASSADOS (2 TIPOS), MINI SALGADOS FRITOS (2 TIPOS), ÁGUA MINERAL, CAFÉ, 
SUCO (2 TIPOS), REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E 
GUARDANAPOS). 
 
Item 08-COQUETEL (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLOS SIMPLES (2 A 3 
SABORES), MINI SALGADINHOS ASSADOS (4 TIPOS), MINI SALGADINHOS ASSADOS 
VEGETARIANOS (2 TIPOS), MINI FOLHADOS (2 TIPOS), MINI SANDUÍCHES (2 TIPOS), JARRA 
DE ÁGUA MINERAL, JARRA DE REFRIGERANTE (2 TIPOS) - 1 LITRO JARRA DE SUCO 
NATURAL (2 A 3 TIPOS) - TOALHA DE MESA GRANDE (MESA DE TAMANHO 1,0 X 4,0 M), 
DESCARTÁVEIS E GUARDANAPO DE PAPEL. 
 
Item 09-CAMARIM - TIPO 1 - LANCHES SIMPLES (MÍNIMO DE 4 PESSOAS POR EVENTO), 
TÁBUA DE FRIOS SANDUÍCHES NATURAIS, MINI SALGADINHOS ASSADOS (2 TIPOS), 
FRUTAS DA ESTAÇÃO (MAÇÃS, UVAS, AMEIXA, ETC), GARRAFAS DE ÁGUA 510 ML - SEM 
GÁS, REFRIGERANTE LATA 350 ML (2 TIPOS), GARRAFA DE CAFÉ (SEM AÇÚCAR) AÇÚCAR, 
ADOÇANTE COPOS DE VIDRO, COPOS DESCARTÁVEIS PLÁSTICO DE 250 ML OU 300 ML 
COPOS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR DE 50 ML  TALHERES DE METAL (FACAS E GARFOS) 
PRATOS DESCARTÁVEIS  PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEIS TOALHAS PARA MESAS 
DE 0,7 X 0,7 M  CAIXA TÉRMICA PARA BEBIDAS FRIAS GELO DE 5 KG. 
 
Item 10-CAMARIM - TIPO 2 - LANCHES VIP (MÍNIMO DE 4 PESSOAS POR EVENTO)  TÁBUA 
DE FRIOS (2 TIPOS DE QUEIJO E 2 DOS TIPOS DE EMBUTIDOS)  SANDUÍCHES NATURAIS  
MINI SALGADINHOS ASSADOS (2 TIPOS)  MINI SALGADINHOS ASSADOS VEGETARIANOS 
(2 TIPOS) FRUTAS (4 TIPOS, COMO MAÇÃ, UVA, PERA, MORANGO, ETC) GARRAFAS DE 
ÁGUA 510 ML - SEM GÁS  GARRAFAS DE ÁGUA 510 ML - COM GÁS REFRIGERANTE LATA 
350 ML (2 A 3 TIPOS) CHÁ DE ERVAS MEDICINAIS  ÁGUA DE CÔCO  GARRAFA DE CAFÉ 
(SEM AÇÚCAR) DE 500 ML SACHÊS DE ADOÇANTE STEVIA DE 5 G SACHÊS DE AÇÚCAR 
DE 5 G  IOGURTE NATURAL, BOWL DE SALADA DE FRUTAS DA ESTAÇÃO SEM AÇÚCAR 
TORRADAS DE 140 G  GELEIA DE FRUTA DE 230 G  COPOS DE VIDRO / TAÇAS DE VIDRO  
COPOS DESCARTÁVEIS DE 250 ML OU 300 ML POTE DE QUEIJO COTTAGE  XÍCARAS DE 
CAFÉ  TALHERES DE METAL (FACAS E GARFOS) PRATOS DESCARTÁVEIS  TOALHAS PARA 
MESAS DE 0,7 X 0,7 M CAIXA TÉRMICA PARA BEBIDAS FRIAS BALDE DE GELO FILTRADO  
PACOTE DE GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS GELO DE 5 KG. 
 
 

Item 11-Refeições do tipo A la Carte servidas em restaurante com distância máxima de 
2,5Km do Paço Municipal - Empresa deverá dispor de estrutura física fechada do tipo 
Restaurante, para atendimento e fornecimento das refeições nos horários de 11 horas às 14 
horas para Almoço; e nos horários de 18 horas às 22 horas para o jantar. Cardápio Básico: 
Arroz Branco, Feijão em caldo; Macarrão com molho de tomate ou alho e óleo; Legumes e 
verduras diversos (No mínimo 03 opções), tais como: Cenoura, batata, beterraba, alface, 
tomate, repolho, pepino, rúcula, abóbora Cabotiá, abobrinha, milho verde, chuchu e vagem; 
Carnes: Bovina, suína, e aves (No mínimo 02 opções), grelhada, cozida ou assada. 

 

 
2.0- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
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2.1-A fiscalização da execução da ata de registro será realizada pelos servidores: 
 a) Departamento de Cultura, eventos e Esporte - ODAIL GOMES SANTOS JUNIOR CPF - 
118.816.058-33, Departamento de Assistência e Promoção Social – VIRGINIA LÚCIA 
OLIVA CARDOSO MORAES CPF-884.170.268-00, Departamento de Educação – WAGNER 
ANDRADE DE ALMEIDA CPF – 260.505.468-35, Departamento de Saúde – MAÍRA 
BITTENCOURT PEREIRA CPF- 312.432.348-30 , Departamento de Administração – JOÃO 
VITOR DA SILVA FREITAS CPF – 337.796.828-85, Departamento de Turismo – ANISIA 
LOURENÇO MENDES CPF – 139.043.188-61, Divisão de Esportes – CRISTIANI APARECIDA 
LISBOA LOPES CPF – 251.286.778-18. 
 
 
3.0. COTA EXCLUSIVA E ABERTA  
Reserva de cota de até 25% para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI), conforme previsão do Art. 48, da LC 123/06 e 
147/2014. 

 

a) Para os itens 01,02,03,06,07,08,09,10 e 11 -COTA (ABERTA) – todos os interessados que 
atendam aos requisitos do edital; 

b) Para os itens  04 e 05-COTA RESERVADA PARA ME/EPP - que corresponde até 25% do 
total  desta licitação é destinado a – COTA RESERVA PARA MEI, ME E EPP - empresas 
enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, Microempreendedor 
Individual – MEI, nos termos do art. 3º e 18º-E, ambos da Lei Complementar n° 123/2006, com 
as alterações da Lei Complementar 147/2014), sem prejuízo de sua participação na cota 
principal. 
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ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 111/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO 
DE BUFFET, REFEIÇÕES, MARMITEX E LANCHES, PARA ATENDER DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE IGUAPE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a 
contratação do certame licitatório referido acima, conforme valores dispostos na tabela abaixo, 

compondo o valor do Item da nossa proposta de R$  (  ), atendendo 
a todas as especificações dos serviços detalhadas no Termo de Referência (anexo I do edital): 

 

ITEM QTDE. UN. 
                                                                                     
VLOR UNIT. VLOR TOTAL  Tipo de Cota 

1 4.450 UN     ABERTA  

REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO MARMITEX (HORÁRIO ALMOÇO) - CONTENDO O MÍNIMO 
DE 700G COMPOSTA DE ARROZ TIPO A, FEIJÃO TIPO A, FAROFA, CARNE BRANCA OU 
CARNE VERMELHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MASSAS, SALADAS DIVERSIFICADAS E 
LEGUMES. AS REFEIÇÕES DEVEM SER SERVIDAS UTILIZANDO AS EMBALAGENS EM 
ISOPOR Nº102 (18,7CM X 5,2CM DIÂMETRO X ALTURA) DESCARTÁVEIS COM TAMPA, 
ACOMPANHADO DE KIT TALHER DESCARTÁVEL (GARFO, FACA E GUARDANAPO) E 
TEMPERO (SACHÊ) PARA A SALADA. A SALADA DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM 
A PARTE. MARMITEX A SEREM ENTREGUES DENTRO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE 

(CENTRO E PORTO DO RIBEIRA) NO PERÍODO DO ALMOÇO (HORÁRIOS DE 11 HORAS 
ÀS 14 HORAS) 

2 1.500 UN     ABERTA  

Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário jantar)- contendo o mínimo de 700g composta 
de arroz tipo A, feijão tipo A, farofa, carne branca ou carne vermelha, de  primeira qualidade, 
massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as 
embalagens em ISOPOR nº102 (18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, 
acompanhado de kit talher descartável (garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a 
salada. A salada deverá ser entregue em embalagem a parte. Marmitex a serem entregues 
dentro do Município de Iguape (Centro e Porto do Ribeira)no período do jantar (horários 
de 18 horas às 22 horas) 

3 1.400 UN     ABERTA  

Refeições Prontas do Tipo Marmitex (horário almoço)- Barra do Ribeira contendo o mínimo 
de 700g composta de arroz tipo A, feijão tipo A, carne branca ou carne vermelha, de  primeira 

qualidade e saladas diversificadas. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens 
em ISOPOR nº102 (18,7cm x 5,2cm Diâmetro x Altura) descartáveis com tampa, acompanhado 
de kit talher descartável (garfo, faca e guardanapo) e tempero (sachê) para a salada.  A salada 
deverá ser entregue em embalagem a parte. Marmitex a serem entregues dentro do 
Município de Iguape (Bairro da Barra do Ribeira) no período do almoço (horários de 11 
horas às 14 horas) 

4 3.000 UN     
EXCLUSIVA 
ME/EPP 

KIT LANCHE TIPO X-SALADA COM 1 SUCO EM LATA COM APROXIMANDAMENTE 350ML 
-DESCRIÇÃO DO LANCHE: PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER 90GR, QUEIJO, 
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ALFACE, TOMATE E MAIONESE. KITS A SEREM ENTREGUES DENTRO DO MUNICÍPIO DE 
IGUAPE. 

5 2.600 UN     
EXCLUSIVA 
ME/EPP 

KIT LANCHE (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), REFRIGERANTE 600 ML, 
SANDUÍCHES DE QUEIJO E PRESUNTO FRUTA DA ESTAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
SEREM ENTREGUES DENTRO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE. 

6 6.780 UN     ABERTA  

COFFE BREAK - TIPO 1 (POR EVENTO), BOLO SIMPLES (1 TIPO) BISCOITO SALGADO 
BISCOITO DOCE, TORTA SALGADA (1 TIPO) ÁGUA MINERAL MÍNIMO 20 PESSOAS, CAFÉ, 

SUCO (2 TIPOS), REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E 
GUARDANAPOS). 

7 4.630 UN     ABERTA  

COFFE BREAK - TIPO 2 (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLO SIMPLES (2 
SABORES), BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE, FRUTAS DA ESTAÇÃO (3 TIPOS), MINI 
SALGADOS ASSADOS (2 TIPOS), MINI SALGADOS FRITOS (2 TIPOS), ÁGUA MINERAL, CAFÉ, 
SUCO (2 TIPOS), REFRIGERANTE (2 TIPOS), DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS E 
GUARDANAPOS). 

8 2.180 UN     ABERTA  

COQUETEL (MÍNIMO DE 20 PESSOAS POR EVENTO), BOLOS SIMPLES (2 A 3 SABORES), 
MINI SALGADINHOS ASSADOS (4 TIPOS), MINI SALGADINHOS ASSADOS VEGETARIANOS 
(2 TIPOS), MINI FOLHADOS (2 TIPOS), MINI SANDUÍCHES (2 TIPOS), JARRA DE ÁGUA 
MINERAL, JARRA DE REFRIGERANTE (2 TIPOS) - 1 LITRO JARRA DE SUCO NATURAL (2 A 
3 TIPOS) - 1 LITRO  TOALHA DE MESA GRANDE (MESA DE TAMANHO 1,0 X 4,0 M), 
DESCARTÁVEIS E GUARDANAPO DE PAPEL. 

9 920 UN     ABERTA  

CAMARIM - TIPO 1 - LANCHES SIMPLES (MÍNIMO DE 4 PESSOAS POR EVENTO), TÁBUA 
DE FRIOS SANDUÍCHES NATURAIS, MINI SALGADINHOS ASSADOS (2 TIPOS), FRUTAS DA 
ESTAÇÃO (MAÇÃS, UVAS, AMEIXA, ETC), GARRAFAS DE ÁGUA 510 ML - SEM GÁS, 
REFRIGERANTE LATA 350 ML (2 TIPOS), GARRAFA DE CAFÉ (SEM AÇÚCAR) AÇÚCAR, 
ADOÇANTE COPOS DE VIDRO, COPOS DESCARTÁVEIS PLÁSTICO DE 250 ML OU 300 ML 
COPOS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR DE 50 ML  TALHERES DE METAL (FACAS E GARFOS) 
PRATOS DESCARTÁVEIS  PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEIS TOALHAS PARA MESAS 
DE 0,7 X 0,7 M  CAIXA TÉRMICA PARA BEBIDAS FRIAS GELO DE 5 KG. 

10 820 UN     ABERTA  

CAMARIM - TIPO 2 - LANCHES VIP (MÍNIMO DE 4 PESSOAS POR EVENTO)  TÁBUA DE 
FRIOS (2 TIPOS DE QUEIJO E 2 DOS TIPOS DE EMBUTIDOS)  SANDUÍCHES NATURAIS  MINI 
SALGADINHOS ASSADOS (2 TIPOS)  MINI SALGADINHOS ASSADOS VEGETARIANOS (2 

TIPOS) FRUTAS (4 TIPOS, COMO MAÇÃ, UVA, PERA, MORANGO, ETC) GARRAFAS DE ÁGUA 
510 ML - SEM GÁS  GARRAFAS DE ÁGUA 510 ML - COM GÁS REFRIGERANTE LATA 350 ML 
(2 A 3 TIPOS) CHÁ DE ERVAS MEDICINAIS  ÁGUA DE CÔCO  GARRAFA DE CAFÉ (SEM 
AÇÚCAR) DE 500 ML SACHÊS DE ADOÇANTE STEVIA DE 5 G SACHÊS DE AÇÚCAR DE 5 G  
IOGURTE NATURAL, BOWL DE SALADA DE FRUTAS DA ESTAÇÃO SEM AÇÚCAR TORRADAS 
DE 140 G  GELEIA DE FRUTA DE 230 G  COPOS DE VIDRO / TAÇAS DE VIDRO  COPOS 
DESCARTÁVEIS DE 250 ML OU 300 ML POTE DE QUEIJO COTTAGE  XÍCARAS DE CAFÉ  
TALHERES DE METAL (FACAS E GARFOS) PRATOS DESCARTÁVEIS  TOALHAS PARA MESAS 
DE 0,7 X 0,7 M CAIXA TÉRMICA PARA BEBIDAS FRIAS BALDE DE GELO FILTRADO  PACOTE 
DE GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS GELO DE 5 KG. 
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11 700 UN     ABERTA  

Refeições do tipo A la Carte servidas em restaurante com distância máxima de 2,5Km 
do Paço Municipal - Empresa deverá dispor de estrutura física fechada do tipo Restaurante, 
para atendimento e fornecimento das refeições nos horários de 11 horas às 14 horas para 
Almoço; e nos horários de 18 horas às 22 horas para o jantar. Cardápio Básico: Arroz Branco, 
Feijão em caldo; Macarrão com molho de tomate ou alho e óleo; Legumes e verduras diversos 
(No mínimo 03 opções), tais como: Cenoura, batata, beterraba, alface, tomate, repolho, pepino, 
rúcula, abóbora Cabotiá, abobrinha, milho verde, chuchu e vagem; Carnes: Bovina, suína, e 
aves (No mínimo 02 opções), grelhada, cozida ou assada. 

 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    INSC.EST.:    INSC.MUN.:    

ENDEREÇO:  CEP:    

TEL/FAX: (  )   E-MAIL:    
O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura dos envelopes. 
Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição da Contratante, para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, estando dispostos a iniciarmos a prestação de 
serviços, após o pedido emitido pelo setor competente da Contratante, nos termos e condições 
estabelecidos no Edital. 
Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos dispostos na 
cláusula 14 do edital. 
Eu, (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG nº  , CPF/MF n.º 
 ,  (ou cargo / função 
na  empresa),  DECLARO  pela  apresentação  da  presente proposta,  sob as   penalidades   
legais,  em   nome  da  empresa  (razão  social  da   empresa,   CNPJ/MF n.º  , Inscrição 
Estadual nº  e endereço da sede), pela apresentação da presente 
proposta, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os 
custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas 
pagamento transporte das mercadorias até o local de entrega estabelecido pela Contratante, 
impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais  despesas relacionadas com o 
fornecimento das mercadorias constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação; bem 
como efetuaremos a substituição imediata e totalmente às nossas expensas, caso o produto 
apresente qualquer avaria durante o transportes, ou qualquer outra divergência quanto ao 
item cotado em nossa proposta. 
Local e data    

 

Assinatura do Representante 

Razão Social da Empresa 
Nome Completo do Representante da Empresa 
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ANEXO III– MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 

 
Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– P o r t o do R i b e i r a – Iguape/SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 4 5 . 5 5 0 . 1 6 7 / 0 0 0 1 - 64 , neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. Nº, 
e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº, residente e domiciliado Rua, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa (razão social, endereço, CNPJ/MF, Insc. 
Estadual e demais qualificações da empresa vencedora da licitação), neste ato 
representado, nos termos do (ato autorizativo da representação) por (nome, endereço e 

qualificação do representante da empresa vencedora da licitação), doravante denominada 
DETENTOR DA ATA, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo como respaldo o 
edital e anexos e o resultado do Pregão Presencial n.º 012/2.022, a autorização constante do 
processo n.º 111/2021 e a proposta apresentada pela empresa, firmam o presente contrato 
mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam, tendo 
sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s): 

             

 COTA ABERTA                                   

Item Qtde Unid. Vl.Unit. Total  
1  UN 0,0000 0,00   

 

 

COTA RESERVADA ME/EPP                                 

Item Qtde Unid. Vl.Unit. Total  
1  UN 0,0000 0,00   

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇO DE BUFFET E COMPLEMENTOS, PARA ATENDER DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE IGUAPE PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES, por 
meio de sistema Presencial, através de Sistema de Registro de Preços (SRP). 
 
1.1-A presente licitação visa o Registro de Preços para contratações frequentes, nos termos do 

Decreto nº 7.892/2013. As quantidades estimadas servem apenas como informação aos 
interessados, e pelo próprio Sistema de Registro de Preços, a Administração não se obrigará a 
contratar quantidades mínimas. Findo o processo licitatório, a Administração não terá 
obrigatoriedade em contratar. 
1.2-O presente processo administrativo irá onerar as seguintes fichas orçamentárias: 
GABINETE DO PREFEITO 

U.O - 02.01.00  

Ficha nº 013  

F.P - 04.122.0001.2001 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

Ficha nº 019  

F.P - 04.122.0001.2001 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
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ADMINISTRAÇÃO 

U.O 02.02.00  

Ficha nº 31  

F.P -04.122.0002.2002 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
Ficha nº 033  

F.P - 04.122.0002.2002 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

CONSELHO TUTELAR 

U.O 02.03.00 

Ficha nº 39  

F.P - 08.243.0003.2003 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

Ficha nº 41  

F.P - 08.243.0003.2003 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

FINANÇAS 

U.O 02.04.00  

Ficha nº 49   

F.P - 04.123.0004.2004 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

Ficha nº 51   
F.P - 04.123.0004.2004 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

OBRAS 
U.O - 02.05.00  

Ficha n º 61 

F.P - 15.451.0005.2005 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.00 

Ficha nº 63   

F.P - 15.451.0005.2005 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.00 

  TRÂNSITO 
U.O - 02.06.00  

Ficha nº 77  

F.P - 15.451.0006.2006 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.450.0000 

  Ficha nº 80 

  F.P - 15.451.0006.2006 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.450.0000 

EDUCAÇÃO 
U.O - 02.07.00  

Ficha nº 97  

F.P - 12.361.0007.2007 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.200.0000 
Ficha nº 101  

F.P - 12.361.0007.2007 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.200.0000 
Ficha nº 126  

F.P - 12.365.0007.2009 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.200.0000 
Ficha nº 130 

F.P - 12.365.0007.2009 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.200.0000 
CULTURA E ESPORTES 

U.O - 02.08.00  

Ficha nº 144  

F.P - 13.392.0008.2015 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

Ficha nº 148   

  F.P - 13.392.0008.2015 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
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TURISMO 
U.O - 02.09.00  

Ficha nº 154  

  F.P - 23.695.0009.2016 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000  
Ficha nº 158  

  F.P - 23.695.0009.2016 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

  SAÚDE 

U.O - 02.10.00  

Ficha nº 164  

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.300.0000 
  Ficha nº 165  

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 166  

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 170 

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 171 

  F.P - 10.301.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  Ficha nº 184 

  F.P - 10.302.0010.2018 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.300.0000 
  Ficha nº 185  

  F.P - 10.302.0010.2017 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 186  

  F.P - 10.302.0010.2018 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  Ficha nº 190 

  F.P - 10.302.0010.2018 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 191 

  F.P - 10.302.0010.2018 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  Ficha nº 199  

  F.P - 10.304.0010.2019 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.300.0000 
  Ficha nº 200  

  F.P - 10.304.0010.2019 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.300.0000 
  Ficha nº 201 

  F.P - 10.304.0010.2019 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  Ficha nº 203  

  F.P - 10.304.0010.2019 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.300.0000 
  ASSISTÊNCIA SOCIAL 

U.O - 02.11.00  

  Ficha nº 216 

  F.P – 08.244.0011.2020 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.500.0000 
  Ficha nº 217 

  F.P – 08.244.0011.2020 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.500.0000 
  Ficha nº 221 

  F.P – 08.244.0011.2020 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 02.500.0000 
  Ficha nº 222 

  F.P – 08.244.0011.2020 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 05.500.0000 
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PLANEJAMENTO 

U.O - 02.12.00  

  Ficha nº 231 

  F.P – 04.121.0012.2021 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
  Ficha nº 233 

  F.P – 04.121.0012.2021 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

  JUSTIÇA E CIDADANIA 
U.O - 02.13.00  

  Ficha nº 238 

  F.P – 03.091.0013.2022 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
  Ficha nº 240 

  F.P – 03.091.0013.2022 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
U.O - 02.14.00  

Ficha nº 245 

  F.P – 18.541.0014.2023 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 
Ficha nº 248 

  F.P – 18.541.0014.2023 - C.E 3.3.90.30.07 - D.R 01.110.0000 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 

2.1-O Registro de Preços terá validade de 12 (DOZE) meses. A vigência da Ata de Registro de 
Preços ficará condicionada à data da sua assinatura e à validade do presente Registro de Preços 
(......../......../........ a ......../ ......../ ........), durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será 
obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem 
que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a 
Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao 
DETENTOR  DA ATA, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 

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

3.1-As notas de empenho serão emitidas conforme a necessidade das Secretarias e as entregas 
realizadas parcialmente, conforme indicação destas. 

3.2-O fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados pelo presente procedimento, 

deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de Empenho ou Pedido Parcial expedida 
pela Prefeitura Municipal de Iguape.. 

3.3-Os locais de Entrega é variável, será de acordo com os locais solicitados pelos 
Departamentos . 

3.4-O fornecimento dos gêneros e produtos alimentícios, materiais de consumo em geral 
(utensílios, louças, descartáveis, materiais de higiene e limpeza, entre outros), mão-de-obra 
especializada, operacional e administrativa, em quantidades suficientes, para desenvolver todas 
as atividades previstas, serão de responsabilidade da CONTRATADA, observadas as normas 
vigentes de vigilância sanitária e outros preceitos legais; 
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3.5-Caso os alimentos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela 
solicitante, ou em quantidade inferior ao estabelecido, mau estado de conservação, qualidade 
inferior, embalagem danificada ou rompida, a contratante notificará a contratada para efetuar 
a troca das mesmas, sem ônus para o contratante., à empresa deverá substituí-lo ou 
complementá-lo imediatamente. 

3.6-O serviço a ser prestado é de refeições transportadas o que implica que toda a 
operacionalização e custos referentes ao transporte serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3.7-Todas as etapas do processo de operacionalização e distribuição das refeições 

deverão estar de acordo com as legislações pertinentes e vigentes, especialmente em 
relação ao: 

a) Armazenamento de gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo; 

b) Transporte da alimentação a ser distribuída, do local de preparo até o de distribuição em 
condições higiênico sanitárias, temperatura e conservação adequadas; 

c) Higienização e limpeza de todas as dependências utilizadas, dos equipamentos, dos 
utensílios de cozinha e dos utensílios utilizados. 

d)-Os produtos deverão ser produzidos num prazo de 02 (duas) horas de antecedência ao horário 
estabelecido para entrega. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade, entregues 
devidamente embalados, frescos, dentro da validade e prontos para o consumo. 

 

e)- O serviço de montagem da infraestrutura deverá estar pronto com 30 (trinta) minutos de 
antecedência do horário a ser combinado entre  a contratante e contratada. 

 

f)A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com a especificação constante 
na Planilha de Orçamento – ANEXO I e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma 
acima citado. 
4.5-Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, 
o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção 
monetária. 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1-A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada deverá ser entregue, no local a ser indicado 
pela Secretaria interessada. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou 

a proposta vencedora da licitação. 
 
4.2-A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Nota de Empenho/Nota de Empenho 
Parcial. 
4.3-O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do Departamento 
de Finanças, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a referida fatura seja entregue ao 
Departamento de Finanças, devidamente atestada pela Secretaria solicitante. 
 
4.4-A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do fornecimento do objeto 
do certame por parte do Contratante. 
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4.5-As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 
 
4.6-Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, 
o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção 
monetária. 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 

5.1– Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente 
comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ou 
de redução dos preços registrados, conforme previsto na alínea  “d”  do inciso II do art. 65 da 
Lei n.º 8.666/93. 

 
5.1.1- Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 
da Lei n.º 8.666/93, o ÓRGÃO GERENCIADOR, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar  
a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no 
mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR, ao FORNECEDOR registrados serão convocados para alteração, por 
aditamento, do preço da Ata. 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO MATERIAL 
 
6.1-O objeto do presente contrato tem garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, 
ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos decorrentes disso. 
 

7.1.1-CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS DIREITOS: 

Constituem direitos do ÓRGÃO GERENCIADOR receber o objeto nas condições 
avençadas e do DETENTOR DA ATA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
 
7.1.2-DAS OBRIGAÇÕES: 
 

Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
 

b) Dar à DETENTORA DA ATA as condições necessárias à regular execução da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS; 
 

c) Prestar à DETENTORA DA ATA todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento. 

 
d) Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 
 

7.1.3-Constituem obrigações da DETENTORA DA ATA: 
 

a) fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital de licitação,  
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responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente 
às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 
 
b) Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua 
conta as despesas de qualquer natureza, conforme item 15; 
 

c) Prover o adequado transporte do objeto da presente licitação; 
 

d) manter durante toda a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
e) apresentar durante a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, se solicitado, 
documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais; 

 
f) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da 
presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
g) comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer 
ocorrência anormal, que impeça o fornecimento; 
 

h) cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para o fiel cumprimento do 
objeto licitado; 
 

i) não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para 
terceiros; 
 

j) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 
k) Cumprir  as demais obrigações constantes no anexo I termo de referência deste edital. 
CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1-Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não mantiverem 
sua proposta, falharem ou fraudarem a presente contratação, comportarem-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme 
o caso, as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos Artigos 86 e 87 da 
Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao MUNICÍPIO pelo infrator: 
 
8.1.1-Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, 
o Detentor do Contrato, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido; 
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b) Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório ou no Contrato: 
 
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período 
não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 
ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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 a Detentor do Contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
8.2-Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por cento) 
do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão 
de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado. 
 

8.3.-Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, implicará 
decadência do direito à contratação e a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor adjudicado à ela, 
cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a 
Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02 (LC nº 123/06, art. 43, § 

8.4- A adjudicatária que, devidamente convocada a assinar a Ata de Registro de Preços e Termo 
de Ciência e Notificação, não comparecer, recusar injustificadamente e/ou deixar de assiná-los 
dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a às seguintes penalidades: 
 
a)Multa de 20% (vinte por cento) do valor adjudicado a ela; 
 
b)A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
8.4.1 - As mesmas sanções serão aplicadas à adjudicatária que, devidamente convocada a 
assinar a Contrato e Termo de Ciência e Notificação, deixar de atender ou apresentar o 
documento exigido na alínea “a” do subitem 10.3.1 ou apresentá-lo de forma defeituosa. 

 
8.5– Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, e/ou pelo atraso injustificado 
na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, 
sujeitará a Detentora da Ata de Registro à multa de mora, calculado por dia de atraso da 
obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
 
a) Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) do valor total da Nota de 
Empenho ao dia; e 
 
b) Atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 2% (dois 
por cento) do valor total da Nota de Empenho ao dia; 
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c) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade 
e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 

8.6-As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não 
elide a responsabilidade da Detentora da Ata por danos causados à Contratante. 
 

8.7-Após o terceiro caso de advertência, independente de quitação de multa, poderá a 
Administração aplicar o disposto no subitem 8.1.1. alíneas “c” e/ou “d”. 
 

8.8-A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
8.9-Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 
processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido. 
 
8.10- O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado. 
 
8.11– A sanção estabelecida no subitem 8.1.1. alínea “d” é de competência exclusiva do Prefeito 
Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
 

8.12-O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de até 10 (dez) dias da 
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 

10.1- Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a Detentora da Ata vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 

10.2– Na impossibilidade da aplicação do subitem 8.1.1. o não pagamento da(s) multa(s) 
ensejará à inscrição da empresa na Dívida Ativa do município, sendo esta cobrada 
posteriormente de forma extrajudicial. Não havendo êxito, a multa será cobrada judicialmente. 
 
11.- 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 seja registrado no cadastro correspondente. 
 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS 
 
9.1-A Contratada (Detentor da Ata) terá seu registro cancelado quando: 
 
9.1.1-Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 

9.2-Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
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9.3-Tiver presentes razões de interesse público 
 

9.4-O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
9.5-O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência  
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

 

9.6-A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pela PREFEITURA DE 
IGUAPE, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes 
casos: 
 
a) Inexecução parcial ou total do contrato; 
b) Decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou 
suspensão pelas autoridades competentes das atividades da Contratada; 
 
c) Inobservância de dispositivos legais; 
 
d) Dissolução de empresa Contratada; 
 
e) Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.7-Nos casos de rescisão pelos incisos a) e/ou c) do item 4., a parte inadimplente será 
responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 
 

9.8-Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer: 
 

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de 
Preços, especificações técnicas, projetos ou prazos, tal como: 
 

b) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 
 

c) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
 

d) Atraso injustificado no fornecimento; 
 
e) Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR; 
 
f) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação do DETENTOR 
DA ATA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem expressa anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO PELA PREFEITURA 
10.1-A fiscalização da execução da ata de registro será realizada pelos servidores: 
 a) Departamento de Cultura, eventos e Esporte - ODAIL GOMES SANTOS JUNIOR CPF - 
118.816.058-33, Departamento de Assistência e Promoção Social – VIRGINIA LÚCIA OLIVA 
CARDOSO MORAES CPF-884.170.268-00, Departamento de Educação – WAGNER ANDRADE 
DE ALMEIDA CPF – 260.505.468-35, Departamento de Saúde – MAÍRA BITTENCOURT 
PEREIRA CPF- 312.432.348-30 , Departamento de Administração – JOÃO VITOR DA SILVA 

FREITAS CPF – 337.796.828-85, Departamento de Turismo – ANISIA LOURENÇO MENDES 
CPF – 139.043.188-61, Divisão de Esportes – CRISTIANI APARECIDA LISBOA LOPES CPF – 
251.286.778-18 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA   – DA EFICÁCIA 
 
11.1-A presente ata somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula na Imprensa 
Oficial do Município. 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
12.1-Fica eleito o Foro da Comarca de Iguape para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato. 
 

Iguape,...... de ......... de 2022. 
 

 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA                                     _________________________  
Prefeito Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR P/ FORNECEDOR 
 

 
Testemunhas: 
 

 
Nome  Nome: 
R.G. R.G. 
 

 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

PROCESSO N.° 111/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 012/2022 

 
 

A (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.°     
por seu representante legal (nome e qualificação do representante legal – conf. doc. ANEXO*), 
credencia como seu representante o Sr.  , RG. Nº  , 
CPF nº  , para em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-
lhe poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de 
sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, na sessão pública de 
processamento do Pregão. 

 

 

 

 

(LOCAL E DATA) 
 
 

 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 

OBS.: 
Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com PODERES para este 
fim conforme Contrato Social da Sociedade, ou documento equivalente. 

 

*O credenciamento deverá vir acompanhado da documentação necessária
 para comprovação da validade do mesmo, conforme previsto no item 4 do 
Edital. 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

PROCESSO N.° 111/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 012/2022 

 
 

A  (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ 
sob n.°  por  seu representante legal  (nome e qualificação do 

representante legal), vem pela presente, apresentar a V. Senhoria, nossa documentação 
referente à licitação em epígrafe e DECLARAMOS que atendemos todos os requisitos de 
Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à 
nossa habilitação. 

 
 

Local, ...... de ........... de 2022. 
 
 
 

 

Representante legal 
(com carimbo da Empresa) 

 
 
 
 

 
(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL 

DA EMPRESA LICITANTE) 
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A N E X O VI 

M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O D E C O N F O R M I D A D E 

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022 
PROCESSO N. ° 111/2021. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE 

BUFFET , REFEIÇÕES, MARMITEX E LANCHES, PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

DA PREFEITURA DE IGUAPE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 

A empresa   (nome da empresa licitante), inscrita  no CNPJ  sob n.°  com 

sede    à    Rua    (endereço  completo   da   licitante),   por   seu   representante  
legal  (nome e qualificação do representante legal), para fins de participação no 

procedimento licitatório do Pregão Presencial Nº 012/2022, e em cumprimento à legislação e 

regulamentos vigentes, aos quais se submete, DECLARA que: 

1. inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação; 

2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não estando 

impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

3. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

4. encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo no seu 

quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 

de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, 
conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

5. cumpre as normas relativas a saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus empregados, 

excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que eventualmente possam 
recair sobre o Município de Iguape; 

6. tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as condições 

nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

7. examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado 

conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não 
poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou modificação nas 

especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação; 

8. Caso esta empresa venha a  sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as informações 

solicitadas nos subitem 7.1.5 alínea d) e e) do edital: 

Responsável (is)   
que assinará (ão) o Termo de Contrato, c/ qualificação completa, cargo que ocupa(m), e, se procurador o instrumento de mandato. 

 

CPF/MF Nº RG Nº    Endereço completo    

  

Nº conta  corrente/pessoa jurídica Banco  

  

Agência

 

9. – Caso seja vencedora do certame, apresentarei no momento da assinatura da ata de registro, 

Cópia autenticada do Alvará Sanitário – Emitido pelo órgão competente que comprove que a empresa 

foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, dentro do prazo de validade”, 

demonstrando que a empresa está apta, em atendimento  ao subitem 10.3.1 letra “a” do edital. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração: 
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Local,  de  de 2022. 

 

. Assinatura do Representante . 

Razão Social da Empresa 

Nome Completo do Representante da Empresa 
 

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

LICITANTE) 
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ANEXO VII– MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 111/2021 

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

convocatório,  que  a  empresa  (denominação da pessoa jurídica),  CNPJ 

nº  , é microempresa (ou empresa de pequeno porte), nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei 

Complementar 139, de 10 de novembro de 2011, cujos termos declaro conhecer na integra, 

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

procedimento licitatório do Pregão Presencial Nº 012/2022, realizado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IGUAPE. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 

 

Local,  de  de 2022. 
 

 

 
 

 

Nome e assinatura do representante legal 
(carimbo da empresa) 

 
Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras. 

 
 

 

OBS.: 1. A declaração deverá vir acompanhada da consulta do CNPJ da empresa como 
optante do Simples Nacional, emitida através do site da Receita Federal, comprovando 
o seu enquadramento. 
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             ANEXO VIII– MINUTA DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE   
DETENTORA DA ATA:    
 ATA Nº. (DE ORIGEM):    
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE , DO 
MUNICIPIO DE IGUAPE PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1.Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 

das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 



Pregão Presencial nº 012/2022- Folha nº 50 

  

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br 

 
 

CPF: ____________________________  

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: _____________________________________________________ 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:  

Daa __wilson_______________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO IX- RECIBO DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2022 

 PROCESSO N.°111/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO 
DE BUFFET, REFEIÇÕES, MARMITEX E LANCHES, PARA ATENDER DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE IGUAPE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 

 
RAZÃO 
SOCIAL: 

 

CNPJ. N.°: 
 

ENDEREÇO: 
 

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

---)  

REPRESENTANTE PARA 

CONTATO: 

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 
LOCAL:  ,  DE  2022. 

 

 
 

ASSINATURA 
 

Senhor Licitante, 
 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e 
remeter à Seção de Licitações do Departamento Municipal de Administração e Governo, pelo 

e-mail: licitacao @iguape.sp.gov.br. 
A não remessa do recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, da 

responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

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


