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  RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

CONCORRÊNCIA N.º 0003/2017 

PROCESSO Nº 0102/2017 

OBJETO: O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para preparação de alimentação escolar para escolas e 

centros de educação e recreação de responsabilidade do município, com fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, 

incluindo a manutenção, adaptação e adequação, que se fizerem necessárias, nas dependências e instalações da Contratante, os 

serviços de supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e conservação das 

áreas abrangidas, disponibilização de mão de obra especializada, pessoal técnico, operacional e administrativo, em número 

suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as normas vigentes de Vigilância Sanitária e de acordo com 

as especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, parte integrante deste. 

 

 

Razão Social :_____________________________________________________________________________________________  

CNPJ nº: ____________________________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________ Estado: ______________________________________________  

Telefone: ______________________________________  

 

Obtivemos, através do acesso à página www.americobrasiliense.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da 

licitação acima identificada.  

 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2017 

 

Assinatura  

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 ao Departamento de Compras e Licitações, por meio do fax (16) 3393-9600, ramal 9644, do 

e-mail, licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br.  

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 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.  
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CONCORRÊNCIA 

EDITAL N.º 0003/2017 PROCESSO Nº 0102/2017 

 

O Prefeito do Município de AMÉRICO BRASILIENSE SP, no exercício de sua competência legal, faz saber 

que, conforme requisição do Departamento de Educação, determinou a abertura de procedimento licitatório, 

na modalidade de CONCORRÊNCIA, nos termos e condições deste Edital, com fundamento na Lei Federal 

8.666 de 21.6.1993, alterada pelas leis 8.883 de 8.6.1994, 9.032 de 28.04.1995 e 9.648 de 27.5.1998 e 9.854 

de 27.10.1999, e demais normas administrativas legais em vigor, a saber: 
 
Os Envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO e de PROPOSTAS DE PREÇOS poderão ser 
entregues na recepção de Prefeitura de Américo Brasiliense ou diretamente à Comissão de Licitações no 
início da sessão pública que será realizada no dia  21 de dezembro de 2017, às 14h30 na sala de reuniões da 
Prefeitura, Av. Eugênio Voltarel, nº25 – Centro. 

 

Julgamento: Para efeito de julgamento e classificação será considerado o menor preço global. 

 

ANEXOS AO EDITAL: 

 
ANEXO I – Tipos de Cardápios  

ANEXO II – Per Capita por Cardápio 

ANEXO III – Tipos de Gêneros e Relação de Itens da Agricultura Familiar    

ANEXO IV – Relação de Unidades e Tipos de Cardápios 

ANEXO V – Relatório das Condições Estruturais e Relação de Equipamentos  

ANEXO VI – Quantidade de Refeições por Cardápio 

ANEXO VII – Minuta da Proposta 

ANEXO VIII – Modelo Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho 

ANEXO IX – Modelo Atestado de Visita Técnica 

ANEXO X – Minuta do Contrato 

ANEXO XI – Termo de Ciência e Notificação 

 

I. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1.  O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para preparação de alimentação 

escolar para escolas e centros de educação e recreação de responsabilidade do município de Américo 

Brasiliense, com fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, incluindo a manutenção, adaptação e 
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adequação, que se fizerem necessárias, nas dependências e instalações da Contratante, os serviços de 

supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e 

conservação das áreas abrangidas, disponibilização de mão de obra especializada, pessoal técnico, 

operacional e administrativo, em número suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, 

observadas as normas vigentes de Vigilância Sanitária, de acordo com as especificações e condições 

constantes no presente Edital e seus anexos. 

 

 1.1.1  Os serviços e fornecimentos serão desenvolvidos em conformidade com os tipos de 

Cardápios indicados no Anexo I. 

 

 1.1.2 O objeto será executado integralmente, ou seja, a empresa disponibilizará os funcionários 

necessários para o preparo e supervisão da alimentação escolar e, ainda, fornecerá os gêneros e demais 

insumos, transportará e distribuirá nos locais de consumo, fará a logística, manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos e utensílios utilizados, bem como a limpeza e conservação das áreas abrangidas. 

  
1.1.3 Os serviços, objeto desta Concorrência, serão iniciados após a assinatura do contrato e 

recebimento da Ordem  de Serviço. 

  
TIPO DE CARDÁPIO UNIDADE REFEIÇÕES/ANO 

Desjejum EMEF/EE 159.953 
Refeição - Almoço EMEF/EE 414.643 
Lanche da tarde EMEF/EE 156.272 
Refeição - Jantar EJA 42.584 
Desjejum EMEI 34.665 
Lanche da manhã EMEI 42.596 
Refeição - Almoço EMEI 92.148 
Lanche da tarde EMEI 58.697 
Desjejum CRECHE 122.939 
Lanche da manhã CRECHE 170.384 
Refeição - Almoço CRECHE 179.537 
Lanche da tarde CRECHE 197.527 
Refeição - Jantar CRECHE 166.006 
Mamadeira CRECHE 29.812 
Colação (fruta) CRECHE 2.000 
Lanche (ADP - Atividade Didático 
Pedagógica)  SÁBADOS 

50 a 300 por evento 

 

II. RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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2.1. Esta licitação está aberta a todos os concorrentes que se enquadrem nos ramos de atividades 

pertinentes à plena execução dos serviços componentes do objeto da presente licitação.  

 

2.2. Estão impedidas de participar de qualquer fase deste processo licitatório: 

 

 2.2.1 Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de 

AMÉRICO BRASILIENSE, no prazo e nas condições do impedimento. 

 

 2.2.2 Os declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que 

abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o 

seu controle e as fundações por ela instituídas e mantidas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que sejam reabilitados perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

 

 2.2.3 Os que estiverem em regime de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

dissolução, liquidação ou concurso de credores. 

  

 2.2.4 Empresas em forma de consórcios. 

 

 2.2.5 Os interessados impedidos nos termos do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

2.3. A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante: 

 

 2.3.1 A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste 

edital e em seus anexos. 

 

 2.3.2 A observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor. 

 

 2.3.3. A responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do processo. 
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III. VISITA TÉCNICA 

 

3.1. Os interessados em participar desta licitação deverão efetuar a vistoria prévia nos locais onde serão 

executados os serviços, acompanhados por preposto da Prefeitura, no caso a Nutricionista responsável pela 

alimentação escolar.  

 

3.2. As visitas realizar-se-ão em dias e horários a serem previamente agendados pelo telefone (016) 

3392 3583, sendo necessário informar a razão social e CNPJ/MF da empresa interessada, bem como o nome 

completo da pessoa que realizará a visita técnica para que o agendamento seja efetuado. O prazo de 

tolerância para início da vistoria será de, no máximo, 15 (quinze) minutos. 

 

3.3. Esta vistoria tem como finalidade a verificação das condições locais, para avaliação da quantidade e 

natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da licitação, forma e 

condições da prestação dos serviços, meios de acesso aos locais e para a obtenção de quaisquer outros dados 

que julgarem necessários para a preparação de sua proposta.  

 

 3.3.1 No ato da visita, os representantes dos licitantes deverão se apresentar no local, data e hora 

pré-agendados, munidos do modelo de Atestado de Visita Técnica (Anexo IX), previamente preenchido com 

seu nome completo, razão social da empresa, CNPJ/MF e assinatura do representante legal da proponente 

que representa. 

 

3.4 A visita deverá ser realizada por, pelo menos, um representante da proponente, sendo que a 

Prefeitura não se responsabilizará pela falta de formação ou inexperiência da pessoa preposta designada para 

tal.  

 

3.5 Após a visita, o representante receberá a assinatura do preposto da Prefeitura no referido atestado, o 

qual deverá compor os documentos para habilitação. 

 

IV. CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1. Para o exercício dos atos referentes à Sessão Pública da Licitação, faz-se necessário a apresentação 

de representante devidamente instruído com poderes para a participação ativa no certame, com indicação do 

nome, cargo e número do documento que comprove a identidade do representante. 
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 4.1.1 O documento solicitado poderá, a critério do representante legal da empresa, ser 

substituído por procuração pública. 

 

 4.1.2 Caso o participante seja titular da licitante, deverá apresentar documento que comprove sua 

capacidade para representá-la. 

 

 4.1.3 O representante da licitante deverá identificar-se exibindo documento original e oficial que 

contenha foto. 

 

 4.1.4 A não apresentação ou incorreção nos documentos apresentados não inabilitará a licitante, 

mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela proponente nas respectivas sessões, 

cabendo tão somente o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, desde que não interfira na sua 

realização. 

 

 4.1.5 A documentação apresentada por representante legal, deverá ser apresentada à Comissão 

Permanente de Licitações, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retido e juntado 

aos autos.  

 

 4.1.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas uma empresa isoladamente. 

 

4.2. Apresentação dos envelopes: 

 

 4.2.1 Deverão ser apresentados 02 (dois) envelopes, entregues fechados e indevassáveis, sobre 

cujas bordas de fechamento deverá constar a rubrica do representante da licitante, para convalidar a não 

violação de sua abertura oficial, sendo: 

 

Envelope n.º 01 – Documentos para Habilitação 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

Concorrência 0003/2017 

Data:  13/12/2017 às 14h30 

Razão social e endereço completo e CNPJ/MF do Licitante 

 

Envelope n.º 02 – Proposta. 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 
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Concorrência 0003/2017 

Data:  13/12/2017 às 14h30 

Razão social e endereço completo e CNPJ/MF do Licitante 

 

V. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

5.1. A fase de habilitação consiste na comprovação, pelo licitante, mediante a apresentação dos 

documentos abaixo relacionados, de sua qualificação para participar da presente licitação. 

 

5.1.1 Habilitação Jurídica, conforme o tipo da sociedade proponente: 

 

(a) 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; ou 

 

(b) 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. Documentos emitidos em outros países devem ser autenticados pelo respectivo 

consulado e traduzidos para o Português por tradutor juramentado. 

 

5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

5.2.1 Prova de inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda – CNPJ/MF. 

 

5.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

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

União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições 

sociais previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991. 

 

5.2.4 Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, 

expedida pela Secretaria da Fazenda e Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria 
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Geral do Estado ou declaração de isenção ou não incidência assinada pelo representante legal da licitante, 

sob as penas da Lei. 

 

5.2.5 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida 

pela Secretaria Municipal de Finanças da sede do licitante. 

 

5.2.6 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

tratando-se de pessoa jurídica, por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 

 

5.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedido pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho (TRTs), que servirá para a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. 

 

5.3. Qualificação Econômico-Financeira 

 

5.3.1 Conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, o capital 

integralizado mínimo fica fixado em R$ 535.000,00 que corresponde a aproximadamente 10% do valor 

estimado da contratação que é de R$ 5.352.995,59 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, 

novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 

 

5.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras (art. 176 da Lei Federal n° 6.404/76, 

alterado pela Lei n° 11638/2007) do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

devidamente assinado pelo contador responsável, comprovado através de publicação ou cópia do Livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, estando devidamente registrados em seus 

órgãos de competência, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos compromissos 

que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado.  

 

(a) No caso da empresa constituída no exercício em curso, elaborar "Balanço de Abertura", 

contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do Contador, dispensada neste 

caso os Termos. 

 

5.3.3 Para comprovação dos índices econômicos- financeiros deverá a licitante apresentar em 

uma via o seguinte demonstrativo: 

 

Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um) , Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 

0,50 (cinquenta centésimos) e Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1 (um), calculados da 
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seguinte forma: 

 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

LG = --------------------------------------------------------------------------------------- 

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

IE = ----------------------------------------------------------------------------- 

ATIVO TOTAL 

 

 

ATIVO CIRCULANTE  

LC = ------------------------------------------------------ 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

5.3.4 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados retroativamente da data 

designada para a abertura dos envelopes. 

 

5.4 Qualificação Técnica 

 

 5.4.1 Registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente, Conselho Regional 

de Nutrição - CRN. 

 

5.4.2 Comprovação de capacitação técnico-operacional da licitante através de um ou mais 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da proponente 

para desempenho em atividades compatíveis em características (preparo de alimentação com fornecimento 

de todos os gêneros e demais insumos e disponibilização de mão de obra especializada, pessoal técnico, 

operacional e administrativo), quantidades e prazos com o objeto deste edital, comprovando a execução de, 

no mínimo, 60% da quantidade prevista neste Edital (Súmula n.º 24 do TCESP). 
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5.4.3 Comprovação de a licitante possuir, conforme a súmula 25 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, na data prevista para entrega da proposta, profissional reconhecido pela entidade 

profissional competente e que demonstre a execução de serviços com características semelhantes. 

 

5.4.4 Declaração formal de disponibilidade dos veículos adequados e necessários para atender a 

logística de distribuição entre as unidades educacionais, para início do contrato, caso venha a ser vencedora 

do certame. 

 

5.4.5 Declaração de que a empresa apresentará 01 (um) Manual de Boas Práticas, elaborado de 

acordo com a Portaria MS 1428/93 de 26/11/93, com a Portaria CVS 05/13 de 09/04/13, da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo e Resolução RDC nº 216 de 15/09/04 da ANVISA, para cada unidade 

educacional relacionadas no Anexo IV, antes da assinatura do contrato. 

 

5.4.6 Declaração indicando possuir as instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da presente licitação. 

 

5.4.7 Atestado de visita firmado pelo representante legal da licitante e por preposto da Prefeitura, 

demonstrando que tomou conhecimento de todas as condições e particularidades dos locais onde se 

realizarão os serviços e de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações objeto desta 

licitação. 

 

5.5. Outros Documentos de Habilitação 

 

5.5.1 Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo VIII). 

 

5.5.2 Declaração de que a empresa não está declarada inidônea por qualquer órgão da 

administração pública, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações ou impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal.  

 

5.6 Observações Gerais 

 

5.6.1 Todos os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados no original, em cópia 

autenticada por cartório, por servidor da administração ou por publicação em órgão da imprensa oficial ou 

ainda extraídos de “sites” oficiais na internet com validade na data limite de apresentação dos envelopes.  
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(a) Com o objetivo de diminuir os trabalhos durante a sessão, a autenticação de documentos, 

nos termos do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, poderá ser solicitada por representante da empresa 

interessada, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Eugênio Voltarel, 25, no horário das 9h00 às 

11h00 e das 13h00 às 16h30, antes da realização da sessão de recebimento das propostas, até o dia 

imediatamente anterior à data da realização do certame.  

 

5.6.2 Os documentos emitidos através de sistema eletrônico terão sua aceitação condicionada à 

verificação de autenticidade via internet. 

 

5.6.3 Os documentos deverão estar em nome da proponente e, preferencialmente, com o número 

do CNPJ/MF e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue: 

 

(a) Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

(b) Se a proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

5.6.4 Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar em 

lei ou no próprio documento será considerado 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

 

5.6.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” expedidos por 

quaisquer órgãos em substituição aos documentos exigidos neste edital e seus anexos. 

 

VI. PROPOSTA COMERCIAL 

 

6.1. O envelope deverá conter: 

 

6.1.1 A proposta propriamente dita, única, em português, sem rasuras, emendas ou ressalvas em 

seus itens essenciais devendo, de preferência, ser preenchida mecanicamente em papel timbrado da empresa, 

conforme disposto no Anexo VII - Minuta da Proposta Comercial, contendo os seguintes dados: 

 

(a) Preços Unitários e Totais previstos e valor global da proposta, expresso em reais, em 

algarismos e por extenso. Os Preços Unitários e Totais serão resultado, em cada Cardápio/Escolas, 

da soma dos Preços Unitários de Gêneros e Outros Insumos (Coluna I da Planilha de Preços) e dos 
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Preços Unitários de Mão de Obra (Coluna II da Planilha de Preços), também apresentados na 

Proposta. 

 

(b) Composição detalhada do Custo Unitário proposto de cada tipo de Cardápios/Escolas, 

embasado no Anexo IV e Anexo VI. 

 

(c) Condições de Pagamento, conforme subitem 11.5.1 deste Edital. 

 

(d) Nome de quem assinará o Contrato (CPF, RG, e cargo que ocupa na empresa), na hipótese 

de adjudicação. 

 

(e) Agência Bancária e nº da Conta Corrente, para pagamento. 

 

(f) Número de fax e e-mail para envio de correspondências. 

 

(g) Indicação do prazo de validade desta proposta, que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) 

dias contados à partir da data da entrega dos envelopes. 

 

(h) Data, identificação e assinatura do representante legal da empresa ao final da proposta e 

rubrica nas demais folhas. 

 
6.1.2 Preço total para execução dos serviços expresso em moeda corrente do país, com duas casas 

decimais, devendo estar inclusos, todos os custos de insumos e materiais, logística, supervisão, despesas 

diretas, indiretas, encargos e tributos relacionados com a execução do contrato, não importando sua natureza, 

inclusive os relacionados à manutenção dos equipamentos e utensílios relacionados no Anexo V.  

6.1.3 Declaração que se vencedora apresentará garantia para contratar correspondente  a 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato, e que poderá ser da forma de: (a) Caução em dinheiro ou em títulos 

da dívida pública; (b) Seguro garantia; e (c) Fiança Bancária. A garantia oferecida deverá ser entregue após a 

adjudicação na Divisão de Licitações para a elaboração do contrato e será liberada após o término do 

contrato, ou depois de resolvidas todas as pendências relativas a quaisquer punições que porventura possam 

ser aplicadas à licitante Contratada ou ações trabalhistas nas quais a Prefeitura figure como corresponsável. 

 

VII. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
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7.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 

43 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

7.2. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão, constarão 

obrigatoriamente da respectiva ata.  

 

7.3. De todas as reuniões públicas, a Comissão Permanente de Licitações lavrará ata circunstanciada, a 

ser assinada pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes que assim o desejarem.  

 

7.4. É facultado à Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações ou autoridade superior, 

em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta, 

conforme artigo 43, § 3º da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

7.5. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Instrumento, em ato público, a Comissão 

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações iniciará os trabalhos examinando os envelopes 

“Documentos” e “Proposta”, os quais serão examinados e rubricados pelos seus membros e pelos licitantes 

presentes. 

 

VIII. ABERTURA DO ENVELOPE N.º 01 E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS 

 

8.1.  A fase de habilitação consiste na abertura dos envelopes “Documentos”, conferência e exame da 

documentação neles contidas. 

 

8.2. Serão inabilitadas as concorrentes que não apresentarem quaisquer dos documentos exigidos na 

forma do capítulo V deste Edital ou os que apresentarem com adulterações, falsificações, emendas, rasuras 

ou, ainda, com seu prazo de validade vencido. 

 

8.3. A inabilitação será devidamente justificada pela Comissão de Licitações e impedirá o concorrente 

de participar da fase subsequente.  

 

8.4. Se as circunstâncias permitirem, a Comissão Permanente de Licitações efetuará a conferência dos 

documentos e promoverá o julgamento na própria reunião de abertura.  
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8.5. Em seguida, a Comissão divulgará o resultado do julgamento e, se estiverem presentes todos os 

representantes legais dos licitantes ou havendo desistência de todos os concorrentes da intenção de interpor 

recurso, mediante manifestação formal, será dada continuidade à reunião, com a abertura dos Envelopes n° 

02 - "Proposta".  

 

8.6. Caso contrário, a conferência e o julgamento serão realizados em sessão reservada e o resultado será 

divulgado na página oficial da Prefeitura, www.americobrasiliense.sp.gov.br e publicado no Diário Oficial 

do Município http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/americobrasiliense/, abrindo-se prazo de 05 

(cinco) dias úteis para interposição de recursos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da 

publicação. 

 

8.7. Havendo interposição de recurso, a data de abertura do Envelope n° 02 – “Proposta” será 

comunicada, posteriormente, da mesma forma do item anterior.  

 

8.8. Caso não se proceda na mesma sessão à abertura dos Envelopes n° 02 - "Proposta", estes serão 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitações e pelos representantes dos concorrentes que 

desejarem, para guarda em local seguro. 

 

8.9. Os Envelopes n° 02 - "Proposta" das empresas inabilitadas ficarão sob a guarda da Comissão até 

que se expire o prazo para interposição de recursos e consequente decisão, os quais poderão ser retirados 

pelos interessados mediante recibo. 

 

8.10. Após expirado o prazo para interposição de recursos, se não forem retirados dentro de 05 (cinco) 

dias, os envelopes serão inutilizados.   

 

IX. ABERTURA DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

9.1. Os Envelopes n° 02 - “Proposta” dos licitantes habilitados serão abertos, a seguir no mesmo local, 

ou em dia e hora designados pela Comissão.  

 

9.2. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelos 

licitantes ou seus representantes presentes. 

 

9.3. Após a leitura dos preços e condições oferecidas, a Comissão Permanente de Abertura e Julgamento 

de Licitações declarará encerrada a reunião informando que as propostas serão analisadas posteriormente. 
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9.4. Havendo possibilidade, as propostas serão analisadas na própria sessão de abertura, sendo que se 

estiverem presentes todos os representantes legais das licitantes, o prazo para interposição de recurso será 

iniciado no primeiro dia útil subsequente ao da comunicação. 

 

9.5. Na hipótese de estarem presentes todos os representantes legais dos licitantes e havendo desistência 

da intenção de interpor recurso, mediante manifestação formal, o processo será encaminhado à autoridade 

superior para homologação e adjudicação do objeto. 

 

9.6. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma. 

 

X. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

10.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

10.1.1 Estiverem preenchidas em papel de fac-símile. 

 

10.1.2 Não atenderem as exigências legais e as deste Edital no todo ou em parte. 

 

10.1.3 Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

 

10.1.4 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, bem como proposta 

alternativa. 

 

10.1.5 Apresentarem preço total superior ao estimado pela PREFEITURA ou manifestamente 

inexequíveis, conforme artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666 alterado pela Lei Federal n.º 9.648 de 27/05/98. 

 

10.2. A Comissão de Licitação, antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestamente 

inexequível, intimará o licitante para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

intimação, a composição de custos e promoverá diligência para verificação da compatibilidade do preço 

proposto com a planilha da Prefeitura. 

 

10.3. As propostas apresentadas neste certame serão consideradas válidas por 60 (sessenta) dias, sendo 

que as empresas que consignarem prazo inferior terão a sua proposta desclassificada.  
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10.4. As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas pela Comissão pelo critério de menor 

preço global. 

 

10.5. A classificação se fará por ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. 

 

10.6. No caso de empate, o objeto do certame será adjudicado à licitante vencedora do sorteio realizado 

em ato público, para o qual serão convocados os licitantes empatados, através de publicação no Diário 

Oficial do Município, nos termos do artigo 45 § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

10.7. A classificação e o julgamento serão disponibilizados na página oficial da Prefeitura na Internet 

http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/americobrasiliense/ e publicados no Diário Oficial do 

Município http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/americobrasiliense/, abrindo-se o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para interposição de recursos, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação.  

 

10.8.  A classificação das propostas só produzirá efeito após a homologação e adjudicação pelo Sr. 

Prefeito. 

 

XI. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. Os serviços serão executados no prazo e condições estipulados neste edital e seus anexos. 

 

11.2. Condições para assinatura do contrato: 

 

11.2.1 A adjudicatária terá 02 (dois) dias úteis para assinar o Contrato, através de convocação 

efetuada pelo Departamento de Compras e Licitações do Município, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

11.2.2 O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

desde que ocorra motivo justificado pela parte e aceito pela Administração. 

 

11.2.3 Será de total responsabilidade da licitante vencedora as despesas e providências inerentes à 

assinatura do Contrato. 
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11.2.4 É facultada à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas 

condições do artigo 64, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

11.2.5 O convocado deverá providenciar até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a assinatura do 

Contrato, em original ou por processo de cópia autenticada em cartório: 

 

(a) A garantia contratual de acordo com o previsto no subitem 11.8.1, deste Edital. 

 

(b) Documento dirigido ao Departamento de Educação da Prefeitura, informando os profissionais 

que serão alocados para o cumprimento do contrato de fornecimento de alimentação escolar. 

 

11.2.6 Todos os documentos apresentados na licitação que estejam com o prazo de validade 

vencido na data da assinatura do Contrato. 

 

11.3 Vigência do contrato: 

 

11.3.1 A vigência do contrato será de 12 meses, prorrogável nas hipóteses legais. 

 

11.4 Medições: 

 

11.4.1 As medições serão realizadas quinzenalmente de acordo com os cardápios servidos e 

conforme estabelecido em contrato.  

 

11.5 Condições de pagamento: 

 

11.5.1 O pagamento será efetuado conforme disposto no Contrato. 

 

11.6. Reajuste: 

 

11.6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis pelos período de 12 meses a contar da data da 

apresentação da proposta, nos termos da legislação vigente. 

 

(a) Ultrapassando esse período, o reajuste será concedido conforme estabelecido no instrumento de 

contrato. 
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11.7. Equilíbrio econômico-financeiro: 

 

11.7.1 Na hipótese de alterações econômicas fundamentais prevalecentes durante a execução do 

contrato, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro será estabelecida conforme disposições legais e 

contratuais. 

 

11.8. Garantia Contratual: 

 

11.8.1 A adjudicatária deverá oferecer, a título de garantia, conforme art. 56 da Lei Federal n.º 

8.666/93, o montante de 5% (cinco por cento) do valor total da obrigação, podendo optar por uma das 

seguintes modalidades:  

 

(a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;  

(b)  Fiança bancária; 

(c) Seguro-garantia.  

 

11.8.2 Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

11.8.3 A garantia, quando efetuada através de Fiança Bancária, deverá ser formalizada mediante a 

apresentação de Carta de Fiança emitida por banco regularmente constituído. 

 

11.8.4 A garantia, quando ofertada através de Seguro Garantia, deverá ser formalizada mediante 

apresentação de Apólice de Seguro, onde conste a PREFEITURA como beneficiário. 

 

11.8.5 Quando a garantia contratual for prestada na modalidade Fiança Bancária ou Seguro 

Garantia, o prazo de validade deverá perdurar até o cumprimento do Termo do Contrato. 

 

11.8.6 A garantia prestada, quando por prazo determinado, deverá ser renovada enquanto perdurar 

o Termo do Contrato. 

 

11.9. Condições de recebimento: 

 

11.9.1 O objeto da licitação deverá ser recebido conforme estabelecido no contrato.  
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11.9.2 Fiscalização: 

 

(a) Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, objeto da licitação, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução, conforme disposto no 

Contrato. 

 

(b) A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a empresa 

vencedora/contratada da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica. 

 

(c) Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial 

quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do 

presente edital. 

 

11.9.3 Penalidades: 

 

(a) As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas aos licitantes e à Contratada, 

conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados a PREFEITURA e das sanções 

previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

11.9.4 Rescisão contratual 

 

(a) A rescisão contratual obedecerá ao disposto no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e poderá 

ser aplicada conforme disposto no Contrato. 

 

11.9.5 Recursos administrativos: 

 

(a) Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 

os quais deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo, na sede da Prefeitura, de segunda à 

sexta-feira, exceto feriados, no horário das 09 às 12:30 e das 14:30 às 17 horas – ininterruptos, 

dirigidos à Comissão Permanente de Licitação. 

Para efeitos de recurso administrativo, todos os pedidos de cópias deverão ser efetuados mediante 

requerimento formal do representante legal da empresa, dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura. 
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As cópias requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em favor da 

Prefeitura, para reembolso dos serviços reprográficos.  

 

11.10 Recursos orçamentários: 

  

11.10.1 Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do orçamento 

2018. Material de consumo e Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – QSE / DSE / PNAE. 

 

11.11 Definições para obtenção de esclarecimentos. 

 

 11.11.1 O Setor de Licitações prestará esclarecimentos sobre a licitação, até sua abertura, 

através do telefone (16) 3393 9600, Ramal 9644 e/ou diretamente no prédio Administrativo da Prefeitura. 

 

11.11.2 Os pedidos de esclarecimentos técnicos sobre a presente licitação só serão aceitos por 

escrito e desde que efetuados em até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para entrega do envelope 02 – 

Proposta, atendendo aos seguintes requisitos: 

 

(a) ser subscrita por representante legal ou procurador da empresa; 

(b) ser apresentada diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura ou enviada via postal para 

a Rua Eugênio Voltarel, 25, Américo Brasiliense/SP, CEP 14820-000, aos cuidados do Setor de 

Compras e Licitações. 

 

11.11.3 As consultas recebidas via postal terão como data de apresentação aquela em que o 

expediente foi recebido pela Prefeitura. 

 

11.11.4 A posição adotada pela Prefeitura, face às dúvidas suscitadas, será encaminhada, via fax, a 

todas as empresas que enviarem o protocolo de retirada do edital e divulgada na página oficial da Prefeitura, 

na internet. 

 

11.11.5 Não serão fornecidas informações de forma diferente do disposto nos itens anteriores. 

 

11.12. Disposições Finais: 
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11.12.1 O protocolo intempestivo dos Envelopes 01 – Documentação e/ou 02 – Proposta acarretará 

o não acolhimento pela Comissão Permanente de Licitação, sendo que os envelopes deverão ser retirados, 

junto à referida Comissão, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da rejeição.  

 

11.12.2 Decorrido esse prazo, se não retirados, os envelopes serão inutilizados. 

 

11.12.3 Além das disposições expressas neste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação vigente. 

 

11.12.4 A Prefeitura manterá uma via impressa do Edital e seus anexos, no Setor de Compras, para 

consulta dos interessados. Poderão também ser consultados/obtidos na página oficial da Prefeitura na 

Internet, no endereço http://www.americobrasiliense.sp.gov.br. 

 

11.12.5 A consulta da via impressa deverá ser feita no Setor de Compras da Prefeitura, de segunda 

à sexta-feira, exceto feriados, das 09h às 11h e das 14h às 17h. 

 

 

Américo Brasiliense, 16 de novembro de 2017. 

 

 

DIRCEU BRÁS PANO 

PREFEITO 


