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EDITAL Nº 037/2012 
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2012 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/05/2012. 
HORÁRIO: 09:00 Horas  
LOCAL: Câmara Municipal de Ariranha 
 
PREÂMBULO: 
A Prefeitura Municipal de Ariranha, de ora em diante denominada PREFEITURA, neste 
ato representada pelo Exmo. Sr Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que o pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria 
002/2010, reunir-se-ão no dia, hora e local determinados neste Edital, para a realização 
de certame licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO POR CESTA BÁSICA, definidos neste Edital, o qual obedecerá 
aos preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei 10.520/02 
(Instituto do Pregão); do Decreto Municipal 2.682 de 04/01/2010 (Instituição do Pregão 
no Município de Ariranha); subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei Complementar Federal nº 123/96 e demais legislações pertinentes a 
matéria e, às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos 
 
I – DO OBJETO: 
01 – Constitui objeto desta licitação o fornecimento de até 6.400 cestas básicas, com 
entrega mensais, destinadas ao atendimento da Assistência Social, conforme triagem e 
levantamento de situação de pobreza realizada pelo Diretoria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social e Funcionários Públicos Municipais para atendimento da Lei 
nº 2.421/2012, sendo: 
Item 01: Aquisição de até 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas básicas, para a 
Assistência Social. 
     Aquisição de até 4.000 (quatro mil) cestas básicas, para os funcionários 
públicos municipais. 
01.1 – A relação dos gêneros alimentícios que comporão cada cesta básica encontram-se 
relacionados no Anexo I – Proposta Comercial, que faz parte integrante deste Edital. 
 
II – DA PARTICIPAÇÃO: 
01 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital. 
02 – Não serão admitidas ao presente certame, as empresas suspensas do direito de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Ariranha, no prazo e nas condições do 
impedimento, bem como aquelas declaradas por qualquer outro órgão da Administração 
Pública, nos termos do Artigo 87, inciso III e IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
03 – Não poderão participar da presente licitação as Pessoas Físicas. 
04 – Não será permitida a participação de consórcios. 
05 – Não será permitida a participação de empresas sob processo de falência ou 
concordata. 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 

 

06 – A empresa enviará dois envelopes, distintos e opacos, devidamente lacrados, 
contendo, respectivamente, a “DOCUMENTAÇÃO” e a “PROPOSTA COMERCIAL”. 
 
III – DO CREDENCIAMENTO: 
01 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Tratando-se de Representante Legal: 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: A procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e 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. 
02 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
03 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
04 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
01 – As declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo 
Procurador Credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração. 
02 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo estabelecido no Anexo II – Modelo de declaração que a proponente cumpre os 
requisitos de habilitação, deste Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.º 01 
e n.º 02. 
03 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
(Razão Social) 
Envelope n.º 01 – Proposta Comercial 
Pregão Presencial n.º 007/2012 
Processo Licitatório n.º 037/2012 
Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
 
(Razão Social) 
Envelope n.º 02 – Documentação de Habilitação 
Pregão Presencial n.º 007/2012 
Processo Licitatório n.º 037/2012 
Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
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04 – A proposta deverá conter a Razão Social, o n.º do CNPJ (Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda) e o endereço da licitante, e será elaborada 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. 
05 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de 
Apoio. 
 
V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE n.º 01 – “PROPOSTA COMERCIAL”: 
01 – A proposta de preço deverá ser conforme o Anexo I – Proposta Comercial e conter 
os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda, e Inscrição Estadual. 
b) Número do Pregão Presencial e Processo Licitatório. 
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca do produto 
cotado, em conformidade com as especificações do folheto descritivo – Anexo I – 
Proposta Comercial deste Edital. 
d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, sem emendas ou 
rasuras, com duas casas decimais, em algarismo arábico, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos. 
02 – A proposta em desacordo com o Edital será desclassificada. 
03 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE n.º 02 – “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO”: 
01 – O Envelope n.º 02 – “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 
seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
01.01 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem. 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício. 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
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01.01.01 – Os documentos relacionados nas alíneas “a” à “d” deste subitem 01.01 não 
precisarão constar do Envelope n.º 02 – “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
01.02 – REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ). 
b) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante 
ou outra prova equivalente, na forma da Lei. 
c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante 
ou outra prova equivalente, na forma da Lei. 
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS). 
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). 
f) Certidão de regularidade de débito para com o a Receita Federal e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
01.03 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual n.º 42.911, de 06 de março de 
1998, de acordo com o estabelecido no Anexo V – Modelo de Declaração de situação 
regular perante o Ministério do Trabalho. 
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, conforme Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato 
Impeditivo. 

c) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que 
segue abaixo: 

  
I Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC 
(Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos 
Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte. 
II Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123/06. 

 
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
01 – No 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 10 (dez) minutos. 
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02 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 
estabelecido no Anexo II – Modelo de declaração que a proponente cumpre os 
requisitos de habilitação, deste Edital, e em envelopes separados, a proposta de preços e 
os documentos de habilitação. 
02.01 – Iniciada a abertura do primeiro envelope n.º 01 “Proposta Comercial”, estará 
encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame. 
03 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 
03.01 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
03.02 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
04 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela. 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços 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. 
04.01 – Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO UNITÁRIO DA 
CESTA BÁSICA. 
05 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, 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. 
05.01 – 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. 
06 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,01 (um 
centavo de real), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de 
redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço unitário do item. 
07 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
08 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
09 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
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10 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
10.01 – 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. 
11 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
12 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
a) Substituição e apresentação de documentos, ou 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
12.01 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
12.02 – 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. 
13 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
14 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 
01 – 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 de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
02 – 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. 
03 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente. 
04 – 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. 
05 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
06 – A adjudicação será feita por item, com base no menor preço ofertado nos lances. 
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IX – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO: 
01 – Os produtos serão fornecidos parceladamente até que seja atingida a quantidade 
total adquirida, em atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelos 
setores, expedidas conforme a necessidade de uso do Setor. 
02 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação 
expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a 
identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e 
endereço de entrega. 
03 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, 
inclusive fac-símile e correio eletrônico. 
04 – Os produtos deverão ser entregues no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados a partir do recebimento da respectiva requisição. 
05 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos 
limites legais, a critério do Contratante, estima-se a partir da data de assinatura do 
contrato até 31 de dezembro de 2012, o prazo para entrega total do objeto licitado. 
06 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Setor de Merenda da 
Prefeitura Municipal de Ariranha, sito a Rua João Colombo, n.º 138. 
07 – Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da 
entrega e da própria aquisição dos produtos. 
 
X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
01 – O objeto da presente licitação será recebido no local indicado no subitem 06 do 
item IX anterior, acompanhados da respectiva nota fiscal/fatura, na quantidade 
solicitada, devendo o licitante entregar boa qualidade e produtos dentro do prazo de 
validade. 
02 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade Registro Geral 
(R. G.), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante 
responsável pelo recebimento. 
03 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
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XI – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
01 – O pagamento referente à aquisição dos materiais supracitados será efetuado pela 
Tesouraria Municipal, mediante apresentação e empenho de Nota Fiscal correspondente 
a cada entrega do objeto solicitado. 
02 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida. 
03 – O pagamento será feito mediante cheque nominal a empresa vencedora do certame, 
com recebimento no balcão da Tesouraria ou mediante deposito bancário em conta 
fornecida pela Contratante. 
04 – Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 
monetária nos, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado. 
05 – As despesas decorrentes do presente processo licitatório, correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
02 – PODER EXECUTIVO 
020100 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
04122000220030000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
110.000 – GERAL 
 
020200 – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04123000220040000 – Manutenção das Atividades da Administração e Finanças 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
110.000 – GERAL  
 
020300 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08244000320170000 – Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
510.000 – ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  
 
020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10302000920220000 – Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
310.000 – SAÚDE - GERAL  
 
020601 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
12361000620500000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
220.000 – ENSINO FUND. – RECURSOS ESPECÍFICOS 
 
020601 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
12365000620300000 – Manutenção do Ensino Infantil 
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
210.000 – ENSINO INFANTIL – RECURSOS ESPECÍFICOS 
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020800 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
15451001020330000 – Manutenção de Vias e Logradouros Públicos  
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
110.000 –GERAL  
 
XII – DO CONTRATO: 
01 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 
termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo III – Minuta do Contrato, do 
presente Edital. 
01.01 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos 
de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
01.02 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 
situação de regularidade de que trata o subitem 01.01 deste item XII, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena 
de a contratação não se realizar. 
02 – A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Ariranha, situado a Rua Dr. Oliveira 
Neves, 476, para assinar o termo de contrato, sob pena de desclassificação da proposta, 
além das penalidades previstas em Lei. 
03 – Havendo necessidade e devidamente justificado, o prazo acima descrito poderá ser 
prorrogado por igual período. 
04 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 01.01 deste item XII, ou se 
recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as 
demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com 
vistas à celebração da contratação. 
04.01 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 15 (quinze) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso. 
04.02 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no jornal oficial do município– 
“O PROGRESSO” e “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO”. 
04.03 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 
dos subitens 09 à 15, do item VII; e 01, 02 e 06 do item VIII, deste ato convocatório. 
05 – O prazo de vigência do Contrato para o fornecimento do produto decorrente desta 
Licitação será da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2012. 
 
XIII – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
01 – Se houver majoração de preços no decorrer da Contratação, eventual pedido de 
reequilíbrio econômico financeiro deverá ser requerido pela Contratada instruindo com 
documentos que comprovem os aumentos. 
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02 – Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro antes do período 
de 03 (três) meses da data de início da vigência contratual. 
03 – Considerando que é comum e constante a oscilação de preços dos produtos objeto 
da presente licitação; considerando que em determinados períodos a majoração de tais 
produtos é compensada com a razoável redução de preços em outros, fica estabelecido 
que só serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, cujo produto a ser re-
equilibrado tenha sofrido aumento real superior a 10% (dez por cento) à época da 
contratação. 
04 – Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro somente serão aceitos se 
apresentados conforme o disposto no Anexo VII – Modelo de Tabela de Reequilíbrio 
Econômico Financeiro. 
05 – Havendo pedido de reequilíbrio econômico financeiro, a Contratada deverá 
continuar a efetuar a entrega dos produtos licitados até o julgamento do Departamento 
Municipal de Assuntos Jurídicos, sob pena de aplicação das penalidades previstas em 
Lei. 
 
XIV – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
01 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Município de Ariranha, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer 
atos previstos no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
XV – DA GARANTIA CONTRATUAL: 
01 – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação. 
 
XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
01 – 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. 
02 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
02.01 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
03 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
04 – O resultado e demais atos pertinentes do presente certame será divulgado no Diário 
Oficial do Estado e do Município de Ariranha – Jornal “O PROGRESSO”. 
05 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
05.01 – 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. 
05.02 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
06 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
07 – Integram o presente Edital: 
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Anexo I – Proposta Comercial (Especificações técnicas do item). 
Anexo II – Modelo de Declaração que a Proponente Cumpre os Requisitos de 
Habilitação. 
Anexo III – Minuta do Contrato. 
Anexo IV – Modelo de Procuração para Credenciamento. 
Anexo V – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do 
Trabalho. 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 
Anexo VII – Modelo de Tabela de Reequilíbrio Econômico Financeiro. 
08 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro da Comarca de Santa Adélia, Estado de São 
Paulo. 

Ariranha, 18 de abril de 2012. 
 
 

JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
PROPOSTA COMERCIAL 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do 
licitante) 
Fornecedor:  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012 
CNPJ: N.º  
Endereço:  
DATA: 04/05/2012 
Cidade:  
ENCERRAMENTO: 04/05/2012 
Estado:  
Fone:  
Horário: 09:00 horas 
Especificações Técnicas do Item: 01 - Aquisição de até 6.400 (Seis mil e quatrocentas) 
cestas básicas. 
 
CADA CESTA BÁSICA DEVERÁ SER COMPOSTA DE: 
 
ÍTEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO MARCA V.UNIT. V.TOTAL 

01 1 Litro de Leite Integral    
02 1 Frango congelado com peso de no 

mínimo 2 Kg. 
   

03 1 Pacote de arroz agulhinha, tipo 1 de 5 
Kg. 

   

04 1 Pacote de açúcar cristal de 2 Kg.    
05 1 Pacote de feijão de 2 Kg.    
06 2 Latas óleo de soja de 900 ml.    
07 1 Pacote de fubá de 500 gramas    
08 1 Pacote de sal refinado de 1 Kg.    
09 1 Pacote de Bolacha Recheada Doce de 

130 gramas 
   

10 1 Lata de extrato de tomate de 340 gramas    
11 2 Pacote de macarrão de 500 gramas    
12 1 Pacote de biscoito de maizena de 400 

gramas 
   

 
VALOR TOTAL R$........................ 
 

Valor Total da Proposta: 6.400 unidades de cestas básicas X Valor Unitário da Cesta =.. 
Condições de Pagamento: ___________________________________ 
Validade da Proposta: ___________________________________ 
Carimbo e assinatura do fornecedor: 
Em _____/_______________/2012. 
______________________________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do 
licitante) 
À Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012 
Sr. Pregoeiro, Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 
Federal n.º 10.520/02, a empresa ............................(indicação da razão social), com sede 
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição 
Estadual sob n.º ................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012, cujo objeto é fornecimento de até 6.400 (seis 
mil e quatrocentas) cestas básicas, para uso do Departamento Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social e Funcionários Públicos Municipais.  
Por ser verdade o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 
falsidade. 
 
(cidade), (dia) de (mês) de 2012. 
........................................................ 
Assinatura do representante legal 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
(Nome completo e assinatura) 
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
(Com carimbo da empresa) 
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ANEXO III 

 
MINUTA DO CONTRATO N.º XXX/2012 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
CESTAS BÁSICAS, QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARIRANHA E XXXXXX. 
O presente Contrato é firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, 
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.117.116/0001-43, com sede na Rua Dr. Oliveira Neves, 
n.º 476, na cidade de Ariranha, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. JOAMIR ROBERTO BARBOZA, doravante designada 
simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado, a empresa XXXXXX, pessoa 
jurídica, inscrita com o CNPJ/MF sob o n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na 
XXXXXX, n.º XXX, Bairro XXXXXX, CEP XX.XXX-XXX, na cidade de XXXXXX, 
Estado de XXXXXX, neste ato representada por seu XXXXXX, o Sr. XXXXXXX, 
portador da cédula de identidade (R.G.) n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) n.º XXX.XXX.XXX-XX, neste ato denominada de 
CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente Contrato, em 
consonância com todos os elementos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, do Processo Licitatório n.º ...../2012, modalidade Pregão Presencial n.º 
....../2012 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
01.01 – A CONTRATADA compromete-se no fornecimento de até 6.400 (seis mil e 
quatrocentas) cestas básicas, destinadas ao atendimento do Departamento Municipal de 
Assistência Social das famílias integrantes, conforme triagem e levantamento de 
situação de pobreza realizado pelo Departamento Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social e Funcionários Públicos Municipais, compondo, cada cesta, os 
seguintes gêneros alimentícios. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO: 
02.01 – O fornecimento dos produtos adjudicados será realizado de forma parcelada e 
deverão ser entregues no Setor de Merenda até 48 (quarenta e oito) horas contados a 
partir do recebimento da requisição feita pelo Diretoria de Assistência e 
Desenvolvimento Social e Diretoria de Administração. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: 
03.01 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor unitário de R$ XX,XX 
(XXXXXX) por cesta básica, num total de até R$ XXX,XX (XXXXXXXX), 
declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93, a 
categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao 
crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da seguinte dotação: 
02 – PODER EXECUTIVO 
020300 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08244000320170000 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
33903200 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 
510.000 – ASSISTÊNCIA SOCIAL – GERAL  
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
04.01 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) 
produto(s), mediante apresentação da Nota Fiscal referente ao fornecimento. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Considera-se adimplemento da obrigação contratual, o efetivo 
fornecimento do(s) produto(s) e apresentação da Nota Fiscal. 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE: 
05.01 – Se houver majoração de preços no decorrer da contratação, eventual pedido de 
realinhamento de preços deverá ser requerido pela contratada, instruindo com 
documentos que comprovem os aumentos. 
05.02 – Não serão aceitos pedidos de realinhamentos de preços antes do período de 03 
(três) meses da data de inicio da vigência contratual. 
05.03 – Considerando que é comum e constante a oscilação de preços dos produtos 
objeto da presente licitação; considerando que em determinados períodos a majoração 
de tais produtos é compensada com a razoável redução de preços em outros, fica 
estabelecido que só serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, cujo 
produto a ser re-equilibrado tenha sofrido aumento real superior a 10% (dez por cento) à 
época da contratação. 
05.04 – Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro somente serão aceitos se 
apresentados conforme o disposto no Anexo VII – Modelo de Tabela de Reequilíbrio 
Econômico Financeiro. 
05.05 – Havendo pedido de reequilíbrio econômico financeiro, a Contratada deverá 
continuar a efetuar a entrega dos produtos licitados até o julgamento do pedido, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas em Lei. 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO: 
06.01 – O prazo para o fornecimento dos produtos será a partir da data de assinatura 
deste termo até 31 de dezembro de 2012. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
07.01 – O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela 
CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por 
escrito. 
07.02 – Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato 
antes, poderá rescindi-lo independente de interpelação judicial ou extrajudicial: 
– sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATANTE deixa de efetivar a entrega 
dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos. 
– Atingir 10% (dez por cento) do valor deste Contrato em multas. 
– Não obedecer as especificações da CONTRATANTE. 
– Transferir no todo ou em parte o presente Contrato. 
– Em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente 
contrato por parte da CONTRATADA. 
07.03 – No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de 
exigir a continuidade do Contrato durante o período de 10 (dez) dias. 
CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA: 
08.01 – Deixando a CONTRATADA de cumprir, no modo ou tempo, as condições 
estabelecidas neste contrato, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor total 
do Contrato, bem como, as sanções previstas no Artigo 81 e seguinte da Lei Federal n°. 
8.666/93, alterada pelas Leis Federais n.º 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua notificação. 
CLÁUSULA NONA: 
09.01 – As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de 
advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade. 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
10.01 – A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do Contrato, 
as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente 
contratação. 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: 
11.01 – Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por 
escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência 
o número da presente contratação. 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
12.01 – O presente Contrato vincula-se aos termos do Processo Licitatório n.º ...../2012, 
na modalidade de Pregão Presencial n.º ......../2012, bem como à proposta da 
CONTRATADA e aos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 
12.02 – Para as questões que se suscitarem entre as partes contratantes, e que não sejam 
resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de 
Santa Adélia, Estado de São Paulo para a solução judicial, desistindo as partes de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
12.03 – E, por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do 
presente Contrato, firmam o mesmo em 03 (três) vias de igual teor, perante as 
testemunhas abaixo nomeadas. 
 
Ariranha, (dia) de (mês) de 2012. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
JOAMIR ROBERTO BARBOZA 
 
 
CONTRATANTE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX 
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1) ____________________________ 2) _____________________________ 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do 
licitante) 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição 
Estadual sob n.º ................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) 
outorgante(s)) Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade (Registro 
Geral) n.º ............. e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) n.º........................, 
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador (a) Sr(a)....................................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas (C.P.F.) n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes 
para representar a (Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão 
licitante), no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012, com poderes 
para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas 
na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, 
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 
(cidade), (dia) de (mês) de 2012. 
 
A presente Procuração é válida até o dia ............. 
__________________________ 
Outorgante 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
(Nome completo e assinatura) 
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do 
licitante) 
A que se refere o artigo 2º do Decreto Estadual n.º 42.911, de 06 de março de 1998. 
 
À Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
Processo Licitatório N.º 0037/2012 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar no Processo Licitatório n.º 037/2012 – PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 007/2012, da Prefeitura Municipal de Ariranha-SP, declaro, sob as 
penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6.544, 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. 
 
(cidade), (dia) de (mês) de 2012. 
........................................................ 
Assinatura do representante legal 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
(Nome completo e assinatura) 
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
(Com carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do 
licitante) 
 
À Prefeitura Municipal de Ariranha – SP 
Processo Licitatório n.º 037/2012 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar no Processo Licitatório n.º 037/2012 – PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 007/2012, da Prefeitura Municipal de Ariranha – SP, DECLARO, 
sob as penas da lei, inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 
citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder 
Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 
compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes. 
Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 
(cidade), (dia) de (mês) de 2012. 
........................................................ 
Assinatura do representante legal 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
(Nome completo e assinatura) 
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
(Com carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE TABELA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
Processo Licitatório n.º 037/2012. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012. 
OBJETO: Fornecimento de até 6.400 (seis mil e quatrocentas) cestas básicas. 
– Diretoria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Diretoria de 
Administração. 
EMPRESA REQUERENTE: XXXXXX. 
TABELA 1 – VALOR DO AUMENTO (EM %) DOS ITENS A SEREM 
REEQUILIBRADOS 
Item Descrição Valor de custo na época da licitação1 
Valor de custo atual % Aumento sofrido 
TABELA 2 – VALOR DO LUCRO DOS ITENS A SEREM REEQUILIBRADOS NA 
ÉPOCA DA LICITAÇÃO 
Item Descrição Valor na época da licitação1 
Valor ofertado pela empresa Lucro (%) 
TABELA 3 – VALOR DO LUCRO DOS ITENS DE ACORDO COM O VALOR 
SOLICITADO PELA EMPRESA 
Item Descrição Valor atual 2 Valor solicitado pela empresa Lucro (%) 
OBS: OS VALORES DEVERÃO SER JUSTIFICADOS ATRAVÉS DA 
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2012 
Nome da Empresa: 
CNPJ n.°: 
Endereço: 
e-mail: 
Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
Fax: 
Obtivemos através de e-mail, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 
Local: ........................., ............ de ...................... de 2012. 
Nome: ___________________ 
Assinatura 
Carimbo: 
Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter a Divisão de Licitações, 
preferencialmente pelo fax (17) 3576-9200 ou alternativamente pelo e-mail: 
secretaria@ariranha.sp.gov.br 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Ariranha/SP 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. 


