PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:licitacao@aluminio.sp.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2020- PROC. Nº 65/2020
FORNECIMENTO DE RAÇÃO ANIMAL
PREÂMBULO:
Interessado: Prefeitura Municipal de Alumínio: Departamento Municipal de Saúde –
Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
Objeto: FORNECIMENTO DE RAÇÃO ANIMAL, de acordo com as especificações do
Anexo VI – Formulário de cotação de preços e especificação do objeto.
Tipo de Licitação: Visa a presente licitação selecionar a proposta mais vantajosa para
Administração, levando-se em conta a garantia da durabilidade do produto, pelo
MENOR PREÇO POR ITEM, será integralmente conduzida pela pregoeira assessorada
por sua equipe de apoio e será regida nos termos da Lei nº 10.520/02, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, consoante as condições estatuídas neste
instrumento convocatório e seus Anexos, constantes do processo indicado acima.
Encerramento (Entrega dos envelopes no Protocolo Geral): até o dia 02/02/2021
até as 14h00.
Sessão Pública: 02/02/2021 a partir das 14h00 na sala de reunião do Gabinete do
Prefeito.
Local: Paço Municipal Av. Antônio de Castro Figueirôa nº 100 – Centro – Alumínio/SP
Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93,
e respectivas alterações.
A Prefeitura Municipal de Alumínio torna público para conhecimento dos
interessados,

que

realizará

licitação

na

modalidade

PREGÃO

PRESENCIAL

P/REGISTRO DE PREÇOS e receberá os envelopes “A” (PROPOSTA) e “B”
(HABILITAÇÃO) no local acima indicado.
O edital poderá ser adquirido através do site: www.aluminio.sp.gov.br
1. DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
 ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
 ANEXO II- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
 ANEXO III- DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
 ANEXO IV-DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO
 ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
 ANEXO VI- FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
 ANEXO VII- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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2 – DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para
FORNECIMENTO DE RAÇÃO ANIMAL, conforme descrito no Anexo IV integrante deste
edital.
3– CONDIÇÔES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. As empresas que desejarem participar do pregão deverão protocolar na Divisão de
Serviços Administrativos dois envelopes fechados indicando, respectivamente,
“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, contendo na parte externa o nº do pregão,
nome da empresa, local, data e hora da realização do certame.
3.2. Licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste Edital,
aos cuidados da pregoeira Sra. Kátia Alves Leal
3.3. Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar,
empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que
estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Alumínio.
4 – DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
4.1. As licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto a pregoeira por
meio de um representante, devidamente munido de uma procuração que o nomeie a
participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua
representada, comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances
de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso, assinar a ata
e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
4.2. Instaurada a sessão, as licitantes, por intermédio de seus representantes,
apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação.
4.3. As licitantes que desejem encaminhar seus envelopes via postal com AR também
deverão apresentar a declaração acima juntamente com a proposta comercial e, caso
não se faça representar durante a sessão de lances verbais, ficarão impossibilitadas de
praticar os atos descritos no item 4.1.
5 – DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
5.1 Por força da Lei Complementar nº 123/06, as microempresas – ME e as empresas
de pequeno porte – EPP que tenham interesse em participar deste Pregão deverão
observar os procedimentos a seguir dispostos:
a) as licitantes que se enquadrem na condição de microempresa – ME ou empresa de
pequeno porte – EPP, e que eventualmente possuam alguma restrição no tocante à
documentação relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tal informação
expressamente em declaração; b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a
licitante detentora da melhor proposta seja uma microempresa ou uma empresa de
pequeno porte,
deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação exigida neste
edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma
restrição, bem como alguma espécie de documento que venha a comprovar sua
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
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c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta
classificada.
5.2 Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após
o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);
c) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem enquadradas no item 5.1, alínea c, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a
melhor oferta;
e) na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 5.1, alínea c, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
6 – DA PROPOSTA
6.1. Na parte externa do envelope deverá constar a palavra “PROPOSTA”. A proposta
deverá ser impressa em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, com clareza,
sem alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou no próprio formulário que integra o
presente edital. Suas folhas devem estar rubrificadas e a última datada e assinada pelo
seu representante legal, devendo constar:
a) nome (identificação) da licitante, endereço, número de telefone e/ou fax,CEP e nº do
CNPJ;
b) preço apresentado deve discriminar as características dos PRODUTOS cotados, que
devem estar em conformidade com os descritos no Anexo IV deste Edital, indicando o
valor unitário e TOTAL, expresso em algarismos;
c) uma única cotação de preço e tipo (para cada item);
d) prazo de entrega (12 meses- conforme solicitação).
e) prazo de garantia, não inferior a 2 anos.
f) Agência bancária e número da conta corrente para futuros pagamentos.
6.2. A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da
licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, gastos com transporte e pedágio), bem como os descontos porventura
concedidos;
c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar a entrega dos PRODUTOS no
local, no preço e no prazo constantes de sua proposta;
d) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta ) dias, contado da data
estipulada para sua entrega.
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6.3. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do pregão, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem.
7 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO.
7.1. No dia, hora e local designados neste edital, o licitante deverá protocolizar na
Divisão de Serviços Administrativos, em envelopes distintos e devidamente fechados,
as propostas comerciais e os documentos exigidos para habilitação. Os envelopes
deverão indicar o número deste PREGÃO e conter externamente as indicações
“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”.
7.2. Abertos os envelopes com as propostas dos licitantes, será verificada a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.
7.3. Será então, selecionada pelo pregoeiro a proposta de menor preço por item e as
propostas em valores sucessivos e superiores até 10%, relativamente à de menor
preço.
7.4. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item
anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas seguintes às que efetivamente
já tenham sido por ele selecionadas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os
preços oferecidos.
7.5. Às licitantes selecionadas na forma dos itens 7.3. e 7.4. será dada oportunidade
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preço.
7.6. Se os valores de duas ou mais propostas escritas ficarem empatados, será
realizado um sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro seu lance verbal.
7.7. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias.
7.8. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor
orçado.
7.9. Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o menor preço do
item.
7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo pregoeiro,
implicará exclusão da licitante apenas da etapa de lances verbais.
7.11. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as
propostas, em ordem crescente, exclusivamente pelo critério de menor preço.
7.12. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira
classificada, conforme este edital e seus anexos, e decidirá motivamente a respeito.
7.13. Se aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias
somente da licitante que a tiver formulado.
7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será
declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto (item) para o qual
apresentou proposta, após o transcurso da competente fase recursal.
7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências
habilitatórias, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta, sendo a respectiva proponente
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto, para o qual apresentou proposta,
após o transcurso da competente fase recursal.
7.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pela pregoeira e licitantes presentes.
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8 – DA HABILITAÇÃO
8.1. A habilitação ao presente pregão poderá ser demonstrada através do cadastro
na Prefeitura Municipal de Alumínio, podendo ser conferida pela Pregoeira e Equipe
de apoio, através da Internet, a regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), ou , poderá ser demonstrada diretamente pela apresentação dos
documentos abaixo relacionados:
a) Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do prazo de validade;
b) Certidão de Regularidade junto ao INSS, dentro do prazo de validade;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, compreendendo:
- Certidão expedida pela Receita Federal; e
- Certidão expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (dívida ativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital:
- Certidão que comprove regularidade fiscal junto ao Estado ou Distrito Federal;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal:
- Certidão de regularidade fiscal junto ao Município (Tributos Mobiliários).
f) Certidão passada pelos distribuidores judiciais da sede da Proponente atestando a
inexistência de pedidos de falência ou sob regime falimentar relativos à mesma, nos
últimos 05 (cinco) anos, expedida, no máximo, a 30 (trinta) dias contados da data fixada
para o recebimento das propostas;
f1) Caso a Proponente tenha atestado em regime de concordata, deverá apresentar,
juntamente com a certidão positiva, prova de resolução judicial do processo de
concordata a que a mesma se referir, emitido há menos de 90 (noventa) dias da data
prevista para entrega da proposta.
g) Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas, conforme Lei nº 12.440/11 e
Res. Ad. TST 1470/2011.
8.2. Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao
estabelecimento licitante (matriz ou filial), ressalvada a hipótese de centralização de
recolhimento de tributos e contribuições pela matriz, que deverá ser comprovada por
documento próprio, e estarem vigentes à época da abertura do envelope contendo a
documentação.
8.3. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições
competentes, quanto aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis ainda
que autenticadas.
8.4. A pregoeira verificará, ainda, quanto à habilitação da licitante:
a) para os não cadastrados, declaração da licitante de que não possui em seu quadro
de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).
8.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original ou
por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou por servidor da
administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
OBS.: Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise e julgamento dos
documentos,
que estes sejam apresentados na ordem enumerada neste edital.
9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
9.1. No julgamento das propostas será considerado o critério de menor preço por item,
desde que atenda às exigências deste edital e as Leis que o regem.

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:licitacao@aluminio.sp.gov.br

9.2. O objeto desta licitação será adjudicado por item à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s)
sejam considerada(s) vencedora(s) do certame.
9.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste
edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados
aqueles que estiverem acima do preço de mercado, ou manifestamente inexequíveis,
nos termos do art. 48 da Lei nº 8.666/93.
10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, observando-se o rito previsto no inc. XVIII do art.
4º da Lei nº 10.520/02.
10.2. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Divisão de Compras.
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto à vencedora.
11 – DAS PENALIDADES
11.1. A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02,
bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.
11.2. De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia
defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de
atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo
de 10 (dez) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
11.3. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.4. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será
automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, ou quando for o
caso, cobrado judicialmente.
11.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas
as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da
punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.
12– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta
da dotação orçamentária consignados no Orçamento para o exercício do ano em curso.
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13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Caso não haja recurso, a pregoeira, na própria sessão pública, declarará
vencedora do certame o objeto do certame ao autor do melhor preço unitário,
encaminhando o processo para homologação pelo Sr. Prefeito Municipal.
13.2. Caso haja recurso, os interessados deverão apresentar memoriais, dirigidos a
Pregoeira pessoalmente, e entregues no Protocolo Geral, no prazo de três dias úteis,
contados do dia subsequente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão
a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
13.2.1. Nessa hipótese, o Sr. Prefeito Municipal decidirá os recursos, adjudicará o
objeto do Pregão Presencial, constatada a regularidade dos atos procedimentos,
homologará o procedimento licitatório.
13.3. A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto
licitado.
13.4. O resultado final do Pregão será divulgado no painel de informações da Prefeitura,
facultada sua divulgação na Internet e Jornal Oficial do Município.
14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Homologada a presente licitação, a contratação será formalizada por meio de Nota
de Empenho, bem como ata de registro de preços, conforme § 4 do Art. 62 da Lei
Federal nº 8.666/93.
14.2. Constituem motivos para a rescisão contratual as situações referidas nos artigos
77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.2.1. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, ficarão assegurados à Prefeitura Municipal de Alumínio os direitos
elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
15 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS
15.1. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, Trav. Soldado
Silva, 446 - Paulo Dias (11)4715-3992 no horário das 9h00 as 16h00, os quais serão
conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 24
horas para substituir os produtos rejeitados, sendo que não o fazendo, estará sujeito à
penalidade prevista no item 11.1.
16 – DO PAGAMENTO
16.1. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 30 (trinta) dias após a
entrega dos produtos, por meio de depósito em conta corrente, após a apresentação da
respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada por servidor
designado.
16.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou
apresentação de documentação relativa à presente licitação.
17.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulado no todo ou em
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parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
17.3. A pregoeira, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros
puramente
formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.4. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito a pregoeira
através do e-mail: licitaco@aluminio.sp.gov.br

Alumínio, 21 de janeiro de 2021.

ANTÔNIO PIASSENTINI
Prefeito
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ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(e-mail licitacao@aluminio.sp.gov.br )
PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 39/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 65/2020
OBJETO: FORNECIMENTO DE RAÇÃO ANIMAL
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
e-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Fax:
Obtivemos, através do acesso à página www.aluminio.sp.gov.br, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:

, de

de 202____.

Nome:
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo a Assessoria de GabineteLicitações e Contratos, pelo e-mail licitação@aluminio.sp.gov.br
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Alumínio 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.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu __________________________ (nome completo), RG nº. ________________,
representante legal da _______________________ (denominação da pessoa jurídica),
CNPJ nº. _______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento
convocatório do Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 39/2020, realizado pela
Prefeitura Municipal de Alumínio, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua
participação neste certame.

Local, em ____ de ________________ de 2021.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA NO CREDENCIAMENTO,
PORTANTO FORA DO ENVELOPE

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57

- E-mail:licitacao@aluminio.sp.gov.br

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as 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, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial para
Registro de Preços nº. 39/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Alumínio.

Local, ___ de ______________de 2021.

_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome:..........................................
RG nº. ..........................................
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO

Eu ________________________ (nome completo), representante legal da empresa
__________________________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em
participar do Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 12/2013, da Prefeitura
Municipal de Alumínio, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo
27 da Lei nº. 6544, de 22 de novembro de 1989, a ___________________________
(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.

Local, em ____ de ________________ de 2021.

_______________________________________
Assinatura do representante
RG nº. ..........................................
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ANEXO V- ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS
MEMORIAL DESCRITIVO
RAÇÃO CÃES ADULTO- CÓDIGO 1.04.03.0002-0
UMIDADE (MAX)10%;
PROTEÍNA BRUTA (MIN)25%;
EXTRATO ETEREO (MIN)15%;
MATERIA FIBROSA (MAX)3%;
MATERIA MINERAL (MAX)7%;
RAÇÃO PARA GATOS- CÓDIGO 1.04.03.0003-8
UMIDADE (MAX)10%;
PROTEÍNA BRUTA (MIN)33%;
EXTRATO ETEREO (MIN)18%;
MATERIA FIBROSA (MAX)3,5%;
MATERIA MINERAL (MAX)7%;
RAÇÃO CÃES FILHOTES- CÓDIGO 1.04.03.0006-2
UMIDADE (MAX)10%;
PROTEÍNA BRUTA (MIN)28%;
EXTRATO ETEREO (MIN)14%;
MATERIA FIBROSA (MAX)3,5%;
MATERIA MINERAL (MAX)7,5%;
OBS: APRESENTAR AMOSTRA NO ATO DA SESSÃO DO PREGÃO.

GIULIANO BARTOLETTI
Médico Veterinário
CRMV 32881
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ANEXO VI – FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
Disponível também em arquivo XML no site: www.aluminio.sp.gov.br para
gravação em mídia para ser apresentado junto com o envelope
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 39/2020 – P. L. 65/2020
Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação
bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP:

Fone:

Fax:

e-mail:

CNPJ:
PROPOSTA COMERCIAL

Item

CÓDIGO - Descrição

Quantidade
estimada

1

1.04.03.0002-0- RAÇÃO PARA
CÃES FILHOTES – 15 KG

120 SC

2

1.04.03.0003-8- RAÇÃO PARA
GATOS- 10 KG
1.04.03.0006-23
RAÇÃO PARA
CÃES ADULTOS - 25 KG

300 SC

Marca

Preço
Unitário do
item (R$)

Preço
Total

1240 SC

*PODERÁ SER APRESENTADO
EM EMBALAGENS DE 10 KG, 15
KG , 20 KG OU 25 KG (IREMOS
CALCULAR O PREÇO POR KG,
CASO SEJA NECESSÁRIO).

Preço total por extenso:
Prazo de Entrega: _____ horas. (máximo 48 horas corridas do recebimento da
Autorização de Fornecimento acompanhada do respectivo cronograma de entrega).
Validade da proposta: _____ dias (mínimo 60 dias)
DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Anexo II – Memorial Descritivo.
Local, em ____ de ________________ de 2021.
Assinatura do representante_______________________________________
Nome do representante:

________________________________________

RG do representante: ___________________________________________
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 65/2020
A

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

ALUMÍNIO,

inscrito

no

CNPJ

sob

n.º

58.987.629/0001-57, isenta de Inscrição Estadual, com sede na Av. Eng, Antônio de
Castro Figueirôa, 100, Vila Santa Luzia, Alumínio - São Paulo, neste ato representado
pelo

seu

Prefeito

Municipal,

RG...............,CPF.....................................................,

Sr..........................,
doravante

designado

PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de
seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante
denominada(s) DETENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste para Registro de
Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 1.205,
de 03 de fevereiro de 2009, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em
epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.
DETENTORA (S):
DETENTORA 1
Empresa: ..............................................
Endereço: .....................................................
CNPJ: ...........................................................
Representante Legal: ...................................
CPF: .............................................................
Item:
QUANTIDADE:
PREÇO UNITÁRIO: R$
DETENTORA 2
Empresa: ..............................................
Endereço: .....................................................
CNPJ: ...........................................................
Representante Legal: ...................................
CPF: .............................................................
Item:
QUANTIDADE:
PREÇO UNITÁRIO: R$
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Registro de Preços para fornecimento de ração em conformidade com as
especificações constantes do Anexo II do edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA
2.1- As solicitações do produto serão feitas pela Divisão de Compras ou pela Divisão de
Vigilância através de contatos telefônicos, e-mail ou outros meios de contato.
2.2- A entrega deverá ser realizada de acordo com cronograma pré – estabelecido pela
Divisão Adm. da Saúde.
2.3- As entregas deverão ser entregues em conformidade ao anexo II do edital.
2.3.1- Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como
embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
2.4- Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá:
2.4.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo II
do edital, determinando sua substituição;
2.4.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.
2.5- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo estipulado na notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua publicação.
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO
4.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do Recebimento,
diretamente na conta corrente da DETENTORA.
4.1.1- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova
contagem somente após a regularização da documentação fiscal.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1- Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão presencial para Registro de
Preços nº. 39/2020 e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.
5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s)
recusado(s).
5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.
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5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a
entrega.
6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do
produto.
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
7.1 Aplicam-se às contratações decorrentes do presente ajuste as sanções previstas
nas Leis Federais n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, conforme o caso.
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o
Edital do Pregão para registro de Preços nº. 65/2020 com seus Anexos e a(s)
proposta(s) da(s) DETENTORA(S);
8.2- A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar as
contratações que deles poderão advir.
CLÁUSULA NONA – FORO
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de
Registro de Preços é o Foro da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo.
9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que,
lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em ___de __________________________ de 2021.

PREFEITO
DETENTORA(S)
Testemunhas:
___________________________
RG nº:

_____________________________
RG nº:
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