
 

  

 
EDITAL CONVOCATÓRIO 

 

 

A  PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que se 

acha aberto, junto ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade Pregão Presencial nº 05/2016, com o 

referido objeto:  

 

 

“Fornecimento parcelado de Produtos hortifrutigranjeiros para atender a cozinha piloto municipal, escolas e 

creches”. 

 

 

Os interessados em participar, poderão retirar o edital nos horários 8:00 horas às 12:00 

horas e das 13:00 horas as 16:00 horas ou pelo site www.cesariolange.sp.gov.br; 

 

Somente receberão informações ou esclarecimentos referente ao presente edital os 

interessados que formalizarem o protocolo de retirada do edital por fax (15)- 32468623 ou e-mail: 

secretaria@adm.cesariolange.sp.gov.br, licitacao@cesariolange.sp.gov.br  

  

A presente licitação é do tipo de menor preço, e regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.  

Os envelopes deverão ser entregues até o dia  10  de Março de 2016 até as 9:00  horas.  

 

 

Cesário Lange,  18 de fevereiro de 2016. 

 

 

Depto de Licitações 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesariolange.sp.gov.br/
mailto:secretaria@adm.cesariolange.sp.gov.br


 

  

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 05/2016 (REGISTRO DE PREÇOS) 

 

1 – PREÂMBULO 

 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE torna público para conhecimento dos interessados que na 
sala de reunião do Setor de Licitações, localizada na Praça Padre Adolfo Testa, 651, Cesário Lange/SP, será realizada 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para REGISTRO DE 
PREÇOS, para fornecimento de frios e resfriados, visando aquisições futuras pela Prefeitura, a qual será processado 
de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº. 2430, de 04 
de abril de 2011 e, suplementarmente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus 
respectivos Anexo. 
 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 2 -
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Licitações da Prefeitura, localizado na Prefeitura do 
Município de Cesário Lange até as  9:00 hs do dia 10 de março de 2016 A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se 
dará no mesmo dia, horários e local, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos. 
 
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 

I. TERMO DE REFERÊNCIA; 
II. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; 

III. FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
IV. MODELO DE PROCURAÇÃO; 
V. MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
VI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA – cumprimento da Lei 

Complementar 123/2006; 
VII. MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

VIII. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. 

IX. PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DA INTERNET. 
 

2 - DO OBJETO 

2.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Frios e Resfriados, 
necessários para a cozinha piloto municipal, padaria e projetos, visando aquisições futuras pela Prefeitura, de acordo 
com o Anexo I – Termo de Referência. 
 
2.2 - As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à 
aquisição total. 

 

3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

3.1 - As despesas decorrentes das aquisições futuras para o objeto desta licitação dentro do orçamento 
programa vigente correrão por conta das seguintes Unidades Orçamentárias que onerarão o orçamento do 
município, a saber: - Secretaria de Municipal de Educação e Cultura – Depto de Desenvolvimento Político e 



 

  

Pedagógico  – Manutenção no Ensino Fundamental - 02.05.02.123060012.2.011.3.3.90.30 – Material de 
consumo -Fonte 05 – PNAC - Secretaria de Municipal de Educação e Cultura – Depto de Desenvolvimento 
Político e Pedagógico  – Manutenção no Ensino Fundamental - 02.05.02.123060012.2.011.3.3.90.30 – 
Material de consumo -Fonte 05 –  PNAP -  Secretaria de Municipal de Educação e Cultura – Depto de 
Desenvolvimento Político e Pedagógico  – Manutenção no Ensino Fundamental - 
02.05.02.123060013.2.012.3.3.90.30 – Material de consumo -Fonte 02 –DSE ESTADUAL -  Secretaria de 
Municipal de Educação e Cultura – Depto de Desenvolvimento Político e Pedagógico  – Manutenção no 
Ensino Fundamental - 02.05.02.123060013.2.012.3.3.90.30 – Material de consumo -Fonte 05 – PNAEM - 
Secretaria de Municipal de Educação e Cultura – Depto de Desenvolvimento Político e Pedagógico  – 
Manutenção no Ensino Fundamental - 02.05.02.123060013.2.012.3.3.90.30 – Material de consumo -Fonte 
05 – PNAEF -  Secretaria de Municipal de Educação e Cultura – Depto de Desenvolvimento Político e 
Pedagógico  – Manutenção no Ensino Fundamental - 02.05.02.123060013.2.012.3.3.90.30 – Material de 
consumo -Fonte 05 – EJA -  Secretaria de Municipal de Educação e Cultura – Depto de Desenvolvimento 
Político e Pedagógico  – Manutenção no Ensino Fundamental - 02.05.02.123060013.2.012.3.3.90.30 – 
Material de consumo -Fonte 05 – QUESE MERENDA. 
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atenderem às disposições deste edital. 
 

4.2 - Será vedada a participação: 

 
4.2.1 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 
Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
 
4.2.2 - De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 

 

4.2.3 - De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Cesário Lange e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93; 
e 
 

4.2.4 - Sob a forma de consórcio. 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

5.1 - Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 

venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira 

de identidade ou outro documento equivalente. 

 

5.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

 

5.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em vigor; 

 



 

  

5.2.2 - Instrumento Particular de Procuração nos moldes do Anexo IV, com poderes para formular ofertas e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu Contrato 

Social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e dos documentos de eleição de seus administradores; 

 
5.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, cópia do respectivo 

estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de 

eleição dos administradores. 

 

5.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no presente 

certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

 

5.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão do 

licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

5.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente a presente 

licitação. 

 
5.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  

 

5.7 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a DECLARAÇÃO de pleno atendimento  aos 

requisitos de habilitação, de acordo com modelo contido no Anexo II ao presente Edital.  

 

* A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 e 2. 

 

5.8 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE  (conforme Modelo constante do 

ANEXO VI do Edital), quando assim enquadrada e a fim de gozar dos benefícios contemplados na Lei Complementar 

nº123/2006, LC 147/2014, no tocante ao direito de preferência e critério de desempate. Referida declaração 

TAMBÉM deverá estar fora dos envelopes n° 1 e 2. 

 

5.9 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 

habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes 

dizeres em sua face externa: 

 

5.9.1 -  ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA 
            EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 05/2016 

            PROPOSTA DE PREÇO 

            RAZÃO SOCIAL ................. / CNPJ .............  

5.9.2 -     ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO 
  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 05/2016 

 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 



 

  

 RAZÃO SOCIAL ................ / CNPJ .............  

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº01) 

6.1 - Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – ANEXO III,  que a licitante 

preencherá e inserirá no envelope nº 01. 

 

6.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 

 

a) dados cadastrais; 

b) assinatura do representante legal no caso de pessoa jurídica; 

c) indicação obrigatória do preço unitário e total por item (em reais), seguindo modelo de proposta fornecido pela 

Prefeitura; 

d) indicação do número do CNPJ da empresa; 

e) indicação do representante legal investido de poderes para assinar a ata de registro de preços e futuros termos de 

contrato ou termo equivalente. 

 

6.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, 

fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

 

6.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da proposta. 

 

6.5 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, que 

foram apurados com base nos preços de mercado, desclassificando-se as propostas cujos preços excedam ou sejam 

manifestamente inexeqüíveis  (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

6.6 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 
comprovado pelo Contratado e aprovado pelo Contratante. 
6.7 - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a partir de 
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do 
incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de 
forma não retroativa. 
6.8 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 

termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 2430/2011 e da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber, e 

demais normas complementares. 

 

7. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO ( ENVELOPE Nº 02 ) 

7.1 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, inclusive as microempresas e 

empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope nº 02 – habilitação os seguintes documentos: 

 

a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 



 

  

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 

empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores e 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em 
exercício; 
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, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” deste subitem 10.1.1 não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 
Pregão. 
7.1.2 – REGULARIDADE  FISCAL  (Art. 29,  da Lei 8.666/93): 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sua sede, emitidas pelos órgãos 
arrecadadores; e 
 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

e) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) em validade, nos termos da Lei nº. 12.440/2011, de 07 de julho de 2011,  emitida por meio 
eletrônico (www.tst.jus.br). 

 

7.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 da Lei 8.666/93) 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a apresentação de ATESTADO(S) fornecidos por 

pessoas de direito público ou privado. 

 
7.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  (Art. 31 da Lei 8.666.93): 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de 

emissão anterior à data da entrega das propostas de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias; 

b) Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos 
moldes do Anexo V. 
c) Declaração de Concordância com os termos do Edital e não ocorrência de fatos impeditivos à 
participação em licitação, nos moldes do Anexo VIII. 

http://www.tst.jus.br/


 

  

7.2 – Quando o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte e for se utilizar das prerrogativas 
da Lei Complementar nº 123, imprescindível a comprovação da sua condição, mediante a apresentação do 
seguinte documento (original ou cópia autenticada): 

 Comunicação legalmente exigida para fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, 
devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
ou ainda, de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou 
EPP, devidamente atualizada (ficha de breve relato ou ficha cadastral expedidas pela Junta 
Comercial ou outros documentos oficiais hábeis a comprovar tal enquadramento). 

 
7.2.1 – Com o advento da Lei Complementar nº 123 de 2006, as microempresas e empresas de pequeno 
porte que apresentarem quaisquer restrições com relação às exigências de regularidade fiscal, no momento 
da habilitação, declaradas vencedoras, terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a 
critério da Administração, prazo esse em que deverá ser comprovada a regularização da pendência. 
7.2.2 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura da Ata, ou revogar a licitação. 
7.3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.3.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser 

relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

7.3.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar do 

próprio documento ou de lei especifica, será considerado o prazo de validade de 6 (seis) meses, a contar de sua 

expedição. 

 

7.3.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

7.3.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de sua validade, também 

por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

 

7.3.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o nº CNPJ e 

endereço respectivo. 

 

7.3.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se o licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial. 

 

7.3.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não 

possam ser entendidos. 

 
8. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

8.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente edital, e 

as que seguem: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81


 

  

 
8.2 - No dia, hora, e local designado neste edital, os licitantes deverão comprovar ao Pregoeiro a representação para a 

prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 5.1 deste edital. 

 

8.3 - Aberta à sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das interessadas, 

serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

 

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

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8.5 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, 

Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro a declaração nos moldes do 

Anexo II. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus 

conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste instrumento convocatório. 

 

8.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, 

considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples 

manifestação de vontade de seu representante. 

 

8.7 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços. 

 

8.8 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então 

havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas e a 

fundamentação para sua desclassificação, e a ordem de classificação provisória. 

 

8.9 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes dos 

licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior 

àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas classificadas na forma 

do item 8.8. 

 

8.10 - Quando não forem verificadas no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem 

anterior, serão chamados a dar lances verbais os representantes dos licitantes que apresentaram as melhores 

propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 

 

8.11 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classificações 

provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes. 

 

8.12 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, 

bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro.  

 

8.13 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 

constantes deste edital. 

 



 

  

8.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas 

exclusivamente pelo critério de menor preço unitário, consignado-a em ata. 

 

8.15 -  Se houver empate, será assegurado o exercício de direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte (LC nº123/06, art. 44, “caput”, LC 147/2014), nos seguintes termos: 
8.15.1 - Entende-se por empate, aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço 
apresentado (LC nº123/06, LC 147/2014); 
8.15.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto licitado (LC nº123/06, art. 45, inc. I); 
8.15.2.1 -  Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, 
sob pena de preclusão (LC nº123/06, art. 45, par. 3º). 
8.15.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.15.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova oferta (LC nº123/06, 
art. 45, Inc. III). 
8.15.2.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu 
direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem 
no limite disposto no subitem 8.15.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (LC 
nº123/06, art. 45, Inc. II). 
8.15.2.4 - O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.15.2.5 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de 
preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela que originalmente vencedora da fase de 
lances (LC nº123/06, LC 147/2014).   
8.16 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de preços 

definidos pela Administração. 

 

8.17 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido preço 

melhor.  

 

8.18 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação do 

licitante classificado em primeiro lugar. 

 

8.19 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste 

Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 

 

8.20 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em segundo lugar, e 

assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um dos licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise 

e negociação dos preços ofertados. 

 



 

  

8.21 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será 

declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de 

interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 

 

8.22 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o objeto da 

licitação ao licitante vencedor e homologado o certame. 

 

8.23 - As licitantes classificadas em primeiro lugar deverão, num prazo de 2 (dois) dias apresentar nova planilha 
contendo os valores readequados ao valor total apresentado pelo lance vencedor. O percentual da redução deverá ser 
equitativamente distribuído entre os preços originalmente propostos, relativos a todos os valores unitários dos serviços 
ofertados, se for o caso. 
 

8.24 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser 

devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 

interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes 

dos licitantes classificados, não declarados vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o 

efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário. 

 
8.25 - Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 
praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de 
Apoio e pelos licitantes presentes. 
 

9 - DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS 
9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, 

abrindo-se então o prazo de 3 (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 do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente. 

 

9.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos autos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

9.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para assinatura da Ata de Registro de Preços.  

 
9.6 - A  ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições contidas no Decreto 
Municipal nº 2430/2011, e será subscrita pela autoridade competente. 



 

  

9.7 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída, sob 
pena da aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do item 14.   
9.8 - Colhidas às assinaturas, a Administração providenciará  a imediata publicação da ata e, se for o caso, 
do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior. 
10 -  DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
10.1 -  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada entre a Prefeitura do Município de Cesário Lange e os 
vencedores do certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, admitindo-se a prorrogação 
da vigência da ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa para a administração. 
 
10.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange não será 
obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para 
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

 
10.3 - O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços e no Decreto Municipal  nº 2430/2011. 

 
11 - DAS CONTRATAÇÕES 
11.1 - Os Fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão 
advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 
 
11.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro à preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
11.3 - O Vencedor desta licitação deverá, no prazo de até 03 (três) dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer ao órgão contratante para assinatura da ata de registro.  
 
11.4 – As empresas vencedoras ficam obrigadas a entregar os produtos requisitados nas quantidades, especificações 
e prazos  de acordo com a real necessidade da Prefeitura, sob pena aplicação das penalidades impostas no edital e 
ata de registro de preços. 

 

12 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
12.1 - A aquisição dos produtos deverá ser iniciada pela empresa vencedora em até 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da respectiva  requisição emitida pelo setor competente da Prefeitura, nas quantidades, prazo e 

condições também nela estabelecidas, conforme estimativa prevista no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 

05/2016. 

 

12.2 - A aquisição do objeto desta licitação deverá ser entregue na  Cozinha Piloto e Creches sob a responsabilidade 

de seus diretores,  correndo por conta da Contratada todas as despesas decorrentes do seu transporte. 

 

13 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura, 
correspondente aos produtos adquiridos de acordo com a necessidade da Prefeitura, a vista do respectivo 
Termo de Aceitação assinado pelo Departamento competente da Prefeitura. 



 

  

13.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
13.2 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou 
diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 
14 - DAS SANÇÕES 
14.1 - A inabilitação de licitante classificado, apesar da declaração apresentada por força do item 5.7 deste 

instrumento, implicará na aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da proposta, sem embargo 

da imposição das demais sanções cabíveis. 

 

14.2 - Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição da mesma multa mencionada no item anterior se, por ato ou 

omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, 

desistir do lance ofertado. 

 
14.3 - Pelo descumprimento da obrigação, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que serão 

aplicadas pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 

anexada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas ou de manifestação da 

unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 

 

14.4 - A detentora total ou parcialmente inadimplente será aplicada às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a saber: 

 

a) advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 
 
b) Ocorrendo atraso na entrega por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por 
dia útil, sobre o valor total da entrega pendente, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou 
interpelação. 
 

c) Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata, caso a Contratada não cumpra com 
as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração. 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Cesário Lange 
por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte 
prejuízo para o fornecimento. 
 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus 
motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas 
hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 

14.5 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “c” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 
Contratante. 
 
14.6 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
 



 

  

14.7 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações e no Decreto Municipal nº 2430/2011. 

14.8 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

 

14.9 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para licitar e 

contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 

10.520/02. 

 

14.10 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

intimação do interessado.  

 

14.11 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

comunicação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 

15 - DAS AQUISIÇÕES FUTURAS 
15.1 – As empresas vencedoras com preços registrados na Ata de Registro de Preços, deverão entregar os produtos 
conforme especificações constante do ANEXO I, do Edital. 
 
16. DAS INFORMAÇÕES 
16.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, 

por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 8:00 às 12h00 e das 13h30 as 16h00, até 48 

horas da data marcada para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via fax a todos os licitantes que 

retiraram o Edital e farão parte integrante do processo administrativo. 

 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de Licitações, o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 2º da 
Lei Federal 8.666/93. 

 

17.2 - Caberá ao Pregoeiro e a equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 

 
17.3 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a formulação das propostas 
será designado nova data para a realização do certame. 

 

17.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o impedirá de participar deste Pregão. 
 

17.5 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação 

de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

 



 

  

17.6 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 

exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução do 

processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 
17.7 - A Prefeitura do Município de Cesário Lange poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em 
parte a presente licitação. 

Cesário Lange,  18 de fevereiro de  2016. 
 
 
 

Ramiro de Campos 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016- REGISTRO DE PREÇOS 

 

Objeto: Fornecimento parcelado de Produtos Hortifrutigranjeiros para a cozinha piloto, escolas, 

creches necessários para a elaboração da merenda escolar de Cesário Lange, pelo período de 12 

(doze) meses. 

ITEM 
DESCRIÇÃO 
RESUMIDA 

DESCRIÇÃO TÉCNICA UN QTD 

1 
Abacaxi 

Pérola ou 
Havaí 

Abacaxi pérola ou Havaí: Produto in natura, 
pérola ou Havaí, com coroa, de primeira, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e 
intacta, pesando por unidade aproximadamente 
1,5kg, acondicionados em caixas plásticas 
vazadas, e suas condições deverão estar de 
acordo com a NTA-17 (decreto 12486 de 
20/10/78), (Instrução Normativa nº 01 de 
01/02/02), com os padrões de embalagem da 
Instrução Normativa conjunta nº 9, DE 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO). 

peça 5000 

2 

Abóbora 
madura 
limpa e 

processada 

Abóbora limpa e descascada: Produto in 
natura embalado em saco plástico esterilizado 
em atmosfera modificada, pesando 
aproximadamente 2 kg, acondicionada para 

kg 1200 



 

  

transporte em caixas plásticas vazadas, 
higienizada, resfriada, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livres de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, e suas condições 
deverão estar de acordo com a Portaria CVS 
06/99, de 10/03/99. 

3 Alho dente 

Alho Dente: Produto in natura, alho bulbo 
inteiriço, estrangeiro, boa qualidade, firme e 
intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionado em saco de polipropileno, 
pesando aproximadamente 1 kg, e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA-
17 (decreto 12486 de 20/10/78), (Instrução 
Normativa nº 01 de 01/02/02), com os padrões 
de embalagem da Instrução Normativa conjunta 

nº 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). 

kg 250 

4 
Abobrinha 
brasileira 

Abobrinha Brasileira: Produto in natura, de 
primeira (boa qualidade), tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionada em saco de 
polipropileno, pesando aproximadamente 1 kg e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA-17 (decreto 12486 de 20/10/78), (Instrução 
Normativa nº 01 de 01/02/02), com os padrões 
de embalagem da Instrução Normativa conjunta 
nº 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). 

kg 500 

5 Acelga 

Acelga: Produto in natura, acelga fresca, de 
primeira, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, 
isentam de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionados em 
caixas plásticas vazadas, pesando 
aproximadamente 2,0 kg, e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA-17 (decreto 
12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa nº 01 
de 01/02/02), com os padrões de embalagem da 
Instrução Normativa conjunta nº 9, DE 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO). 

Unid. 1200 



 

  

6 
Alface 

crespa/ lisa/ 
Americana 

Alface lisa ou crespa ou americana: Produto 
in natura, alface fresca, de primeira, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionados em 
caixas plásticas vazadas, pesando por unidade 
entre 1,5 a 2,0kg, e suas condições deverão 
estar de acordo com a NTA-17 (decreto 12486 
de 20/10/78), (Instrução Normativa nº 01 de 
01/02/02), com os padrões de embalagem da 
Instrução Normativa conjunta n 9, DE 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO). 

Unid. 4000 

7 
Banana 

prata 

Banana Prata: Produto in natura, prata, em 
pencas, de primeira, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionada em caixa plástica 
vazadas , com 14 dz, pesando 
aproximadamente 20 kg, e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA-17 (decreto 
12486 de 20/10/78), com os padrões de 
embalagem de instrução Normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). 

Kg 4500 

8 
Banana 
maçã 

Banana Maçã: Produto in natura, maçã, em 
pencas, de primeira, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionada em caixa plástica 
vazadas , com 14 dz, pesando 
aproximadamente 20 kg, e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA-17 (decreto 
12486 de 20/10/78), com os padrões de 
embalagem de instrução Normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). 

kg 800 

9 
Banana 
Nanica 

Banana Nanica: Produto in natura, nanica, em 
pencas, de primeira, tamanho e coloração 
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo 
ser bem desenvolvida e madura, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionada em caixa plástica 

kg 10.000 



 

  

vazadas , com 14 dz, pesando 
aproximadamente 20 kg, e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA-17 (decreto 
12486 de 20/10/78), com os padrões de 
embalagem de instrução Normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). 

10 
Batata 

Inglesa lisa 

Batata Inglesa Lisa: Produto in natura, de 
primeira, firme e intacta, sem lesões de origem 
física ou mecânica, sem rachaduras, cortes, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
graúda, acondicionada em sacos acondicionado 
em saco de polipropileno, pesando 
aproximadamente 1 kg, e suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de embalagem de 
instrução Normativa Conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO), produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

kg 8.000 

11 
Batata doce 
rosada ou 

branca 

Batata doce rosada ou branca: Produto in 
natura de primeira, firme e intacta, sem lesões 
de origem física ou mecânica, sem rachaduras e 
cortes, tamanho e conformação uniformes, 
devendo ser graúda, acondicionada em sacos 
acondicionado em saco de polipropileno, 
pesando aproximadamente 1 kg, e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de 
embalagem de instrução Normativa Conjunta Nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO), 
produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

kg 350 

12 Beterraba 

Beterraba: Produto in natura, de primeira, 
fresca, compacta e firme, isenta de 
enfermidades material terroso e umidade 
externa anormal, tamanho, coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida, acondicionada 
em saco de polipropileno, pesando 
aproximadamente 1 kg, e suas condições 
deverão estar de acordo com a  NTA-15 
(decreto 12486 de 20/10/78), com os padrões 
de embalagem da Instrução Normativa Conjunta 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).  

kg 400 

13 Caqui Fuiu 
Caqui Fuiu: Produto in natura, primeira, caqui , 
apresentando tamanho, cor e coloração 

kg 400 



 

  

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e  intacta, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em caixas de papelão 
ondulado, com 10 unidades, pesando 
aproximadamente 1,5 a 2 kg  e suas condições 
deverão estar de acordo com a (Resolução 
272/05),  Instrução Normativa Conjunta, Nº 50, 
de 03/07/02, com padrões de embalagens da 
Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO), produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos 
procedimentos. 

14 

Cebola 
Inteira com 

casca 
tamanho 3 

Cebola inteira com casca tamanho 3: Produto 
in natura, cebola primeira, compacta e firme, 
sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionada em saco de polipropileno, 
pesando aproximadamente 1 a 20 kg, e suas 
condições deverão estar de acordo com a  NTA-
15 (decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO). 

kg 4600 

15 Cenoura 

Cenoura: Produto in natura , primeira, sem 
rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de 
origem físicas ou mecânicas, rachadura e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida, saco de 
polipropileno, pesando aproximadamente 1 a 20 
kg, e suas condições deverão estar de acordo 
com a  NTA-15 (decreto 12486 de 20/10/78), 
com os padrões de embalagem da Instrução 
Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, INMETRO). 

kg 4500 

16 

Couve 
manteiga 

processada 
e picada 

Couve manteiga processada e picada: 
Produto in natura (processada e picada), 
embalada em saco plástico esterilizado em 
atmosfera modificada, pesando 
aproximadamente 1 kg, acondicionada para 
transporte em caixas plásticas vazadas, 
higienizada, resfriada, cor, cheiro e sabor 
próprios, firme e intacta, livres de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, e suas condições 

kg 1200 



 

  

deverão estar de acordo com a Portaria CVS 
06/99, de 10/03/99. 

17 
Chicória/  
Escarola 

Chicória e ou Escarola: Produto in natura, 
fresca, de primeira, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme 
e intacta, isenta de enfermidades material 
terroso e umidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e mecânicos, oriundos 
do manuseio e transporte, acondicionada caixas 
plásticas vazadas, pesando aproximadamente 
10 kg, e suas condições deverão estar de 
acordo com a NTA-13 (decreto 12486 de 
20/10/78), como padrões de embalagem da 
Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO). 

kg 150 

18 

Cheiro 
verde 

(cebolinha/ 
salsinha e 

manjericão) 

Cheiro verde(mistura de cebolinha, 
manjericão e salsinha): Produto in natura, 
fresca, de primeira, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme 
e intacta, isenta de enfermidades material 
terroso e umidade externa, anormal, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionada em sacos de plásticos 
de polipropileno, pesando aproximadamente 
0,200 gr á 0,500 gr , e suas condições deverão 
estar de acordo com a NTA-13 (decreto 12486 
de 20/10/78), como padrões de embalagem da 
Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO). 

kg 600 

19 Chuchu 

Chuchu: Produto in natura, de primeira, 
tamanho e coloração uniformes, livre de 
enfermidades, materiais terrosos, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em saco de 
polipropileno, pesando aproximadamente 1 á 20 
kg, e  suas condições deverão estar de acordo 
com a NTA- 14 (decreto 12486 de 20/10/78), 
com os padrões de embalagem da Instrução 
Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, INMETRO). 

kg 600 



 

  

20 
Inhame 

 

Inhame: Produto in natura, de primeira, 
tamanho e coloração uniformes, livre de 
enfermidades, materiais terrosos, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em saco de 
polipropileno, pesando aproximadamente 1 kg á 
10 kg, e suas , e suas condições deverão estar 
de acordo com a NTA- 14 (decreto 12486 de 
20/10/78), com os padrões de embalagem da 
Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO). 

kg 200 

21 
Laranja 

Lima 

Laranja Lima: Produto in natura, lima, fresca, 
de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e  
intacta, acondicionado em caixas vazadas de 
aproximadamente 20 kg (120 unidades)  e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA- 
17 (decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta, Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO). 

kg 2000 

22 
Laranja 

Pera 

Laranja pera: Produto in natura, pêra, fresca, 
de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e  
intacta, acondicionado em caixas vazadas de 
aproximadamente 20 kg (C/ 120 UNIDADES)  e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA- 17 (decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta, Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO). 

kg 4500 

23 Limão Taiti 

Limão Taiti: Produto in natura, limão taiti, 
fresco, de primeira, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e  
intacta, acondicionado em sacos plásticos de 
polipropileno de aproximadamente 1 a 5 kg  e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA- 17 (decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta, Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 

kg 400 



 

  

INMETRO). 

24 
Maçã 

Argentina 

Maçã Argentina: Produto in natura argentina, 
de primeira, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e  
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, acondicionado em 
caixas de papelão ondulado, com 120 unidades, 
pesando aproximadamente 18 kg  e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
(Resolução 272/05),  Instrução Normativa 
Conjunta, Nº 50, de 03/07/02, com padrões de 
embalagens da Instrução Normativa Conjunta 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO), 
produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos. 

kg 4000 

25 
Manga 
tomy/ 

palmer 

Manga tomy e ou palmer: Produto in natura, 
tomy ou Palmer, de primeira, fresca, 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e  intacta, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em caixas de papelão 
ondulado, com 10 unidades, cada caixa, 
pesando aproximadamente 2 á 5 kg  e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
(Resolução 272/05),  Instrução Normativa 
Conjunta, Nº 50, de 03/07/02, com padrões de 
embalagens da Instrução Normativa Conjunta 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO), 
produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos. 

kg 600 

26 
Mandioquin

ha 

Mandioquinha: Produto in natura, primeira de 
qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de 
enfermidades material terroso e umidade 
externa anormal, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, acondicionada em 
sacos de polipropileno de aproximadamente 1 a 
20 kg  e suas condições deverão estar de 
acordo com a Resolução RDC 272/05, com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 

kg 3000 



 

  

Conjunta, Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO), produto sujeito a verificação no ato 
de entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

27 
Maracujá 

Azedo 

Maracujá azedo: Produto in natura, maracujá 
azedo de primeira, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e maduro, com 
polpa firme e intacta, acondicionado em sacos 
de polipropileno de aproximadamente 1 a 5 kg  
e suas condições deverão estar de acordo com 
a Resolução RDC 272/05, com os padrões de 
embalagem da Instrução Normativa Conjunta, 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO), 
produto sujeito a verificação no ato de entrega 
aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

kg 400 

28 
Mamão 
formosa 

Mamão formosa: Produto in natura, formosa de 
primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e 
intacta, acondicionada em a granel, pesando 
aproximadamente 1,5 kg cada unidade, e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA-
17 ( decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa, 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).   

kg 1600 

29 

Mandioca 
limpa e 

processada 
 

Mandioca descascada limpa e processada: 
Transporte em  saco esterelizado em atmosfera 
modificada, pesando até 10 kg, acondicionado 
para transporte em caixas plásticas, brancas, 
vazadas, higienizada, picada, resfriada, com 
aspecto uniforme na coloração, firme e intacta, 
livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, e suas condições deverão estar de 
acordo com a portaria CVS 06/99,. De 20/03/99. 

kg 1200 

30 
Mamão 
Papaya 

Mamão papaya: Produto in natura, papaya de 
primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e 
intacta, acondicionada em a granel, pesando 
aproximadamente de 0,500 a 1 kg cada 
unidade, e suas condições deverão estar de 
acordo com a NTA-17 ( decreto 12486 de 
20/10/78), com os padrões de embalagem da 
Instrução Normativa, Nº 9, de 12/11/02, (SARC, 

kg 600 



 

  

ANVISA, INMETRO).   

31 
Melão 

amarelo 

Melão amarelo: Produto in natura, melão 
amarelo de primeira, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
maduro, com polpa firme e intacta, 
acondicionada em a granel, pesando 
aproximadamente 1,5 kg cada unidade, e suas 
condições deverão estar de acordo com a NTA-
17 (decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa, 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).   

kg 1400 

32 
Melancia 
redonda 

Melancia redonda: Produto in natura, melancia, 
redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, 
acondicionada em a granel, pesando entre 8 a 
12 kg cada unidade, e suas condições deverão 
estar de acordo com a  NTA-17 (decreto 12486 
de 20/10/78), com os padrões de embalagem da 
Instrução Normativa Conjunta, Nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). 

kg 6000 

33 
Tangerina 

Ponçã 

Tangerina Ponçã: Produto in natura , tangerina 
poncãn de primeira, apresentando tamanho, cor 
e conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e  
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, acondicionado em 
caixas vazadas, com aproximadamente 120 
unidades, pesando aproximadamente 18 kg  e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
(Resolução 272/05),  Instrução Normativa 
Conjunta, N 50, de 03/07/02, com padrões de 
embalagens da Instrução Normativa Conjunta 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO), 
produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos. 

kg 800 



 

  

34 
Morango bd 

250 gr 

Morangos: Produto in natura, morango, de 
primeira, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e maduro, com 
polpa firme e intacta, acondicionada em 
gavetinhas de 250 gr cada , e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA-17 ( 
decreto 12486 de 20/10/78), com os padrões de 

embalagem da Instrução Normativa, Nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).  produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos. 

bandeja 2200 

35 

Cará 

Cará: Produto in natura, de primeira, tamanho e 
coloração uniformes, livre de enfermidades, 
materiais terrosos, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionado em saco de polipropileno, 
pesando aproximadamente 1 kg a 5 kg , e suas , 
e suas condições deverão estar de acordo com 
a NTA- 14 (decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO). 

kg 100 

36 
Pepino 
caipira 

Pepino caipira: Produto in natura, primeira, 
tamanho e coloração uniformes, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em caixas vazadas, 
pesando aproximadamente 20 kg, e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
NTA/14 (decreto 12486 de 20/10/78), com 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO). 

kg 1200 

37 

Pêra  
willians 

argentina 
100 

Pera Willians argentina 100: Produto in natura, 
de primeira, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
acondicionada saco de polipropilene de 1 á 5 kg 
ou  em caixas de papelão ondulado, com 120 
unidades, pesando aproximadamente 18 kg  e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA-17 ( decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta,  Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO), produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos. 

kg 720 



 

  

38 
Repolho 

verde liso 

Repolho verde liso: Produto in natura, liso, 
fresco, de primeira, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme 
e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, acondicionado 
em acondicionado em caixas vazadas, pesando 
aproximadamente 20 kg, pesando 2 kg e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
Resolução272/05, com os padrões de 
embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO), 
produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos  
determinados pela ANVISA. 

kg 1200 

39 
Tomate 

salada tipo 
italiano 

Tomate salada tipo italiano: Produto in natura, 
salada, boa qualidade, graúdo, com polpa firme 
e intacta, isento de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, sem lesões de origem física ou 
mecânica, rachaduras e cortes, acondicionado 
em sacos de polipropileno de aproximadamente 
1 a 20 kg  e suas condições deverão estar de 
acordo com a Resolução RDC 272/05, com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta, Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO), produto sujeito a verificação no ato 
de entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

kg 2000 

40 

Tomate 
colorido/ 

molho tipo 
italiano 

Tomate colorido ou molho tipo italiano: 
Produto in natura, colorido ou molho, boa 
qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, 
isento de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal, livres de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 
lesões de origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes, acondicionado em caixas 
vazadas, pesando aproximadamente 20 kg, e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA- 14 (decreto 12486 de 20/10/78), com os 
padrões de embalagem da Instrução Normativa 
Conjunta Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
INMETRO), produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos administrativos  
determinados pela ANVISA. 

kg 4000 



 

  

41 Uva Niágara 

Uva Niágara: Produto in natura, Uva tipo 
Niágara, boa qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, livres de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal, sem danos 
físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionado em sacos de 
polipropileno de aproximadamente 1 a 5 kg  e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
Resolução RDC 272/05, com os padrões de 
embalagem da Instrução Normativa Conjunta, 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO), 
produto sujeito a verificação no ato de entrega 
aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

kg 800 

42 
Vagem tipo 
macarrão 

Vagem tipo Macarrão: Boa qualidade; tamanho 
e coloração uniformes; livre de enfermidades, 
material terroso e umidade externa anormal; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; pesando de 1 á 20 kg e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05; com os padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO); 
produto sujeito á verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA; entrega fracionada 
conforme necessidade de consumo. 

 

kg 400  

43 
Maçã Fuji 
(tamanho 

135) 

Maçã fuji tamanho 135: Produto in natura , fuji, 
de primeira, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e  
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, acondicionado em 
caixas de papelão ondulado, com 120 unidades, 
pesando aproximadamente 18 kg  e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
(Resolução 272/05),  Instrução Normativa 
Conjunta, N 50, de 03/07/02, com padrões de 
embalagens da Instrução Normativa Conjunta 
Nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO), 
produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

3500 

44 
Maçã Gala 
(tamanho 

135) 

Maçã gala tamanho 135: Produto in natura , 
gala, de primeira, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser bem 

. 
 
 

3500 



 

  

desenvolvida e madura, com polpa firme e  
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, acondicionado em 
caixas de papelão ondulado, com 120 unidades, 
pesando aproximadamente 18 kg  e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
(Resolução 272/05),  Instrução Normativa 
Conjunta, Nº 50, de 03/07/02 de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO), produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. 

 
kg 
 
 
 
 
 
 

45 
Couve em 

folha 

Couve em folha, fresca; de primeira; tamanho, 
coloração e formação uniformes; devendo ser 
bem desenvolvida; firme e intacta; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; pesando 
aproximadamente 350g por unidade; 
acondicionada em engradado de madeira 
(600X450X360) mm, em maço, pesando 
aproximadamente de 1 a 5 kgs; e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05; com os padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. Entrega fracionada 
conforme necessidade de consumo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   kg  

120 

46 
Goiaba 

vermelha 

 GOIABA VERMELHA; fresca; de primeira; cor, 
cheiro e sabor próprio; com polpa firme e 
intacta; tamanho, coloração e formação 
uniformes; devendo ser bem desenvolvida e 
madura; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; isenta de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; acondicionada em 
caixas com doze unidades; e suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05; com os padrões de embalagem da 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO); conforme 
procedimentos administrativos determinados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kg 

400 



 

  

pela ANVISA.  

47 Rúcula 

RÚCULA; fresca; de primeira; tamanho e 
coloração uniformes; devendo ser bem 
desenvolvida; firme e intacta; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; pesando 
aproximadamente 350 gramas cada maço; 
acondicionada em engradado de madeira 
(600X450X360) mm; em maço, pesando 
aproximadamente 6kgs; e suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05; com os padrões de embalagem da 
instrução normativa conjunta N9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Conforme 
administrativos determinados pela ANVISA. 
Entrega fracionada conforme necessidade de 
consumo. 
 

 
 
 
 
 
 

kg 

150 



 

  

48 
Espinafre 

 

Espinafre: Maço com folhas verdes, sem 
ferrugens e ou amassados. fresca; de primeira; 
tamanho e coloração uniformes; devendo ser 
bem desenvolvida; firme e intacta; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; pesando 
aproximadamente 350 gramas cada maço; 
acondicionada em engradado de madeira 
(600X450X360) mm; em maço, pesando 
aproximadamente 6kgs; e suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05; com os padrões de embalagem da 
instrução normativa conjunta Nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, INMETRO); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Conforme 
administrativos determinados pela ANVISA. 
Entrega fracionada conforme necessidade de 
consumo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

60 

49 
Abacate 
manteiga 

ABACATE MANTEIGA; de primeira; tamanho e 
coloração uniformes; devendo ser bem 
desenvolvido e maduro; com polpa firme e 
intacta; pesando aproximadamente por unidade 
entre 0,5 kg a 0,7 kg, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 
suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDB 272/05; com os padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO); 
entrega fracionada conforme necessidade de 
consumo após inspeção de 
qualidade/quantidade do produto, conforme 
procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

 
50 

 
1.1- Das Condições de Entregas e Recebimento: 
 

1. U

ma vez por semana nas escolas municipais e creches do Município de Cesário Lange; 

2.  

As entregas deverão ser feitas nas escolas e creches: das 07:00 às 16:00h e na Cozinha 

Piloto: das 07:00 às 11:00h, conforme requisição do setor competente. 



 

  

3.  

Os produtos deverão ser entregues em caixas vazadas e limpas, podendo ser de madeira ou 

plástico, não sendo aceitos produtos em embalagens de papelão.  

4. O

s veículos para as entregas devem estar livres de sujidades em todo o seu interior, podem ser 

abertos com lonas ou fechados; 

5. Q

uanto as roupas dos entregadores devem estar limpas, não é permitido calçado aberto e 

roupas decotadas. 

        

 Endereços para entregas:  Cozinha Piloto 
Horários de entrega: das 7:00 ás 11:00 hs e das 13:00 ás 16:00 hs 
 
Endereços escolas municipais e creches do Município de Cesário Lange, conforme segue: 

1. C

reche e EMEI Olga Vasconcelos (ao lado do cemitério). Tel (15) 3246-2309 

Rua do Comércio, n° 1148 – Centro – Cesário Lange; 

2. C

reche Geni (ao lado da antiga AMDAFP). Tel (15) 3246-3186 

Avenida 3 de Maio – Vila Nova – Cesário Lange; 

3. E

MEI PRÉ Hero de Sá Mendes (ao lado Praça da Matriz). Tel (15) 3246-3511 

Rua José Vieira de Miranda, n° 702 – Centro – Cesário Lange; 

4. E

MEI Maria de Lourdes Lobo. Tel (15) 3246-0217 

Rua Theodoro Vieira de Camargo, n° 87 – Jd. Alvorada – Cesário Lange; 

5. E

MEI Maria de Fátima da Silva (ao lado da Escola Honório) 

Rua Alagoas, n° 641 – Vila Brasil – Cesário Lange. Telefone (15) 3246-1937; 

6. E

MEI Vicente Honorato Satana 

Rodovia Octavio Pilon – Torninos – Cesário Lange. Telefone (15) 3246-6004; 

7. E

MEF Dep. Orlando Iazetti. Tel (15) 3246-6305 

Rua Joaquim Rodrigues de Paula, s/n – Fazenda Velha – Cesário Lange;  



 

  

8. E

MEF Francisco Mendes de Almeida (ao lado cemitério). Tel (15) 3246-1268 

Rua do Comércio, n° 691 – Centro – Cesário Lange; 

9. E

MEF André Franco Montoro (próximo ao ginásio). Tel (15) 3246-2148 

Rua Nossa Senhora Aparecida, n° 388 – Centro – Cesário Lange; 

10. E

MEF Natan Pires da Silva. Tel (15) 3246-3496 

Rua Úrsula Sablevicius, n° 320 – Vila Nova – Cesário Lange; 

11. C

ozinha Piloto. Tel (15) 3246-8605 

Rua Joaquim Ribeiro da Silva, n° 646 – Centro – Cesário Lange; 

12. A

PAE (em frente à Santa Casa). Tel (15) 3246-3736 

Av. São Paulo, n° 325 – Vila Brasil – Cesário Lange; 

13. C

RECHE e EMEI Joaquim Cyrillo 

Rua Nove de Julho, n° 405 – Centro – Cesário Lange; 

14. E

scola Torninos (Sônia Sperândio) 

Rua Benedito Honorato Santana, s/n – Torninos – Cesário Lange; 

15. C

RECHE Iracema 

Rua Francisco Pinto, s/n – Fazenda Velha – Cesário Lange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016 
 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 



 

  

 
 
 .................................................................. (razão social ou nome), inscrita no (CNPJ ou CPF) sob nº 

....................................., por intermédio de seu representante legal Sr(a). ......................................., CPF nº 

...................................., RG nº ..................., DECLARA, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos 

de habilitação conforme os documentos integrantes do envelope nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de 

acordo com as exigências constantes do  Edital de Pregão nº 05/2016. 

 
Local/data: 

 
 
 
 
 
Nome: 
Cargo/função: 

 
 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  05/2016 
ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 

Nome ou Razão Social do 
Proponente: 

 

Endereço: 
 

Telefone:  
 

VALOR GLOBA L(R$)                                                                         

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou 
procuração: 

Nome:  

Identidade nº/ 
Órgão expedidor: 

 

CPF nº  

 
(*) A proposta deverá se fazer acompanhar de ficha técnica dos produtos. 

Item Qtde Unid Descrição do Produto Preço Un. 
Preço 
Total 

      

      



 

  

 
1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo 
envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao 
prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Local e Data:  

Assinatura do(s) representante(s) legal (is): X___________________________________
_; 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016. 

     
ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 
PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 

 
 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua 
............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., 
Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo (a) (sócio/diretor/procurador), Senhor (a) 
..........................................................., ........................ (nacionalidade),.............................. (estado 
civil),............................ (profissão), portador (a) do RG nº............................ e do CPF nº ............................., residente e 
domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 
..................................., ---------- 
 
OUTORGADO: Senhor (a)....................................., ........................... (nacionalidade),........................... (estado civil), 
...................... (profissão), portador (a) do RG nº...................... e do CPF nº................................, residente e domiciliado 
na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de 
..........................; ---------- 
 
PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente 
na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2016, da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, podendo para 
tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, 
receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos 
inerentes ao referido certame.  
 
 

.............................., ........  de ......................... de 2016 
 
 
 

Outorgante 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

.................................,......................................................................................................................... inscrito no CNPJ ou 

CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 

(a)............................................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade 

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de XXXX de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz . 

 
............................................ 

(data) 
 

 
 

............................................................ 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  N º  0 5 / 2 0 1 6  

 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 



 

  

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
 

(nome/razão social ),......................................................................................................................... inscrita no CNPJ 

................................................. por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto na Lei 

Complementar nº 123/06 no tocante ao direito de preferência e critérios de desempate no Pregão Presencial nº 

05/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do 

artigo 3º da referida Lei Complementar. 

 
............................................ 

(local / data) 
 

 
 

............................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  05/2016. 

ANEXO VII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
Aos ................ dias do mês de ........................................do ano de dois e xxx,  na Prefeitura Municipal de CESÁRIO 
LANGE,  inscrita no CNPJ 46.634. 572/0001-23 com endereço à Praça Padre Adolfo Testa, 651- centro de Cesário 
Lange – Estado de São Paulo, o  Exmo. Prefeito Municipal 
_________________________________________RG______________ CPF ________________, residente e 
domiciliada a (endereço completo) ____________________________________, nos termos das Leis nºs. 8.666/93, 
10.520/2002, e do Decreto Municipal nº.2430/2011, das demais normas aplicáveis, conforme a classificação das 
propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº. 05/2016, Ata de Julgamento de Preços, publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e homologados, as fls.........do processo acima referenciado, RESOLVE registrar 
os preços para aquisição de frios e resfriados, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecidos(s) pela(s) empresa(s) 
cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, conforme cláusulas deste 
instrumento como segue: 
 



 

  

 
FORNECEDOR REGISTRADO:                                                                                  CNPJ: 
 

Itens Qtde. Unid. Objeto Produto 
Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

       
 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - O objeto da presente ata é a aquisição parcelada de  produtos hortifrutigranjeiros necessários para a cozinha 
piloto municipal, escolas e creches, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
Cesário Lange.de acordo com o Anexo I – Termo de Referência,  visando aquisições futuras pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
admitindo se a prorrogação da vigência da ata, nos termos do art. 57, § 4º, da lei Federal nº 8.666/93, 
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração.  
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange não será 
obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para 
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

 
3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 - A convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, será formalizada e conterá o endereço 
e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido, mediante Nota de Empenho. 
 
3.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado acima, 
de acordo com a respectiva classificação no Pregão. 
 
3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados o preço e as condições constantes do Edital de 
Pregão nº 05/2016, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 
 
3.4 - A cada fornecimento,  o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão nº 
05/2016, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram. 
 
3.5 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 
 

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
4.1 - Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 
8.666/93. 
5 - CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
5.1 – As futuras aquisições do objeto deverá ocorrer pela empresa detentora da ata de registro de preços, em até 2 

dias (úteis) após o recebimento da respectiva ordem de serviço emitida pelo setor competente da Prefeitura, nas 

quantidades, prazo e condições também nela estabelecidas, conforme estimativa prevista no Anexo I do Edital do 

Pregão Presencial nº 05/2016. 

 



 

  

5.2 - A aquisição do objeto desta licitação deverá ser entregue nos endereços indicados no Termo de Referência, 

correndo por conta da Contratada todas as despesas decorrentes do seu transporte. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (vinte) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura, 
correspondente aos produtos adquiridos de acordo com a necessidade da Prefeitura, a vista do respectivo 
Termo de Aceitação assinado pelo Departamento competente da Prefeitura. 
6.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
6.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou 
diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISIÇÃO  
7.1 - A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, conforme a necessidade da 
Prefeitura, pela Prefeita Municipal.   
 
8 - CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
8.1 - Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses  
decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 
8.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
8.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, o Proponente 
registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange para a negociação e, definido o novo preço 
máximo a ser pago pela Administração, será feita a devida alteração do valor registrado em Ata. 
 

9 - CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
9.1 - O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
9.1.1 - A pedido, quando: 
9.1.1.1 - Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior.  
9.1.1.2 - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 
9.1.2 - Por iniciativa da Contratante, quando: 
9.1.2.1 - O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado. 
9.1.2.2 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório. 
9.1.2.3 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 
9.1.2.4 - Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços. 
9.1.2.5 - O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços. 
9.1.2.6 - Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 



 

  

9.1.2.7 - O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável. 
Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses acima, assegurados o contraditório e a ampla defesa, concluído o 
processo, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e 
informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 
 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS 
10.1 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente: 
  
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 
11 - DA QUALIDADE DOS PRODUTOS 
11.1 – No ato da entrega dos Produtos, a embalagem deverá estar em perfeito estado, nas condições de 
temperatura exigidas no rótulo. Deverão ainda estar separados por lotes e prazos de validade, com seus 
respectivos quantitativos impressos na Nota Fiscal. 
11.2- O prazo de validade deve ser no mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega. 
11.3 - A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas de transporte para entrega do objeto, 
quando necessário, sem ônus para a administração municipal. 
11.4 - Os materiais deverão ser entregues somente mediante requisição de compra sob pena de não 
pagamento dos produtos. 
11.5 - O desempenho/ qualidade  dos produtos serão aferidos pela administração e ensejará na obrigação, 
pela contratada, de substituir o material que estiver em desconformidade com o desempenho comum de 
produtos da mesma espécie, forma e condições descritas no Edital e seus anexos. 
12 - DA SUBSTITUIÇÃO  
12.1 - Os PRODUTOS, cujas embalagens ou qualidade  que estiverem em desacordo com o Edital deverão 
ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sob as penas da lei. 
13 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES  
13.1 - A Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a saber: 
 
a) Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o fornecimento; 
 
b) Ocorrendo atraso na entrega por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por 
dia útil, sobre o valor total da entrega pendente, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou 
interpelação. 
 

c)  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata, caso a Contratada não cumpra com as 
obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município de Cesário 
Lange, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que 
resulte prejuízo para o fornecimento;  
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus 
motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas 
hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 



 

  

13.2 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “c” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 
Contratante. 
 
13.3 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
 
13.4 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações e no Decreto Municipal nº 2430, de 04 de abril de 2011. 

 

13.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

 

13.6 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para licitar e 

contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 

10.520/02. 

 

13.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

intimação do interessado.  

 

13.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

comunicação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 
14 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços o edital de Pregão Presencial nº 05/2016 e seus anexos, as propostas 
das empresas classificadas em 1º(s) lugares, respectivamente, no certame supra numerado. 
 
14.2 - A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a vigência constatar que os 
preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata 
de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar anti-econômica, ou desnecessário o 
objeto. 
 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
15.1 - O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Comarca de Tatuí-SP, com exclusão de 
qualquer outro. 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2430/2011 e demais 
normas aplicáveis. 

Cesário Lange, ....... de ............ de  2014. 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange 

Empresas: 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 

OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº05/2016. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que 

examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta 

financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que 

até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não 

subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

 

 

 

.........................., ....... de ................. de 2016. 
 



 

  

 

 

 

................................................ 

(representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 
E.............................................................................  

Pelo presente instrumento, de um lado Prefeitura Municipal de Cesário Lange, doravante denominada Contratante 
ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .............., RG nº ............., CPF nº ................., e  ................., inscrito no 
CNPJ sob o nº ................., com endereço ....................., simplesmente denominado CONTRATANTE, e a 
empresa..............................., neste ato pôr seu representante legal Sr..............., portador da carteira de identidade nº 
................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que o qualifica como 
representante legal), firmam o presente termo de contrato, têm por justo e contratado a “Fornecimento (parcelado) de 
gêneros alimentícios, de acordo com o anexo I do edital, através de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
com integral sujeição às normas consubstanciadas na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 
8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as 
seguintes cláusulas e condições que se enunciam a seguir:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  
 

1.1- A CONTRATADA na qualidade de adjudicatária na Licitação modalidade Pregão nº xx /2016 se obriga, 
nos termos de sua proposta vencedora, a fornecer de forma parcelada e a medida da necessidade da 
Educação e Cultura, Cozinha Piloto, Escolas Creches, Padaria e Projetos, conforme descrito no Termo de 
Referência- Anexo I. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

2.1- 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 02 (dois) 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 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
3.1- As entregas deverão obedecer ao Anexo- I deste Edital, nas quantidades requisitadas pela Nutricionista 
responsável, de acordo com a requisição emitida, devidamente assinada pelo responsável, cuja conferência e 
recebimento dos mesmos serão de sua responsabilidade. 
 

3.2- O prazo de contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. 

 

3.3- O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 

forem exigidas na licitação. 
 

3.4- Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e 
apresentação e aceitação da Nota Fiscal correspondente ao fornecimento do objeto e de acordo com as 
especificações do objeto desta licitação. 
 

3.5- O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, ou cheque 

nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
3.7- A CONTRANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, a comprovação 
de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
4.1- O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 



 

  

 
5.1- O Valor do presente contrato é estimado em R$ _____ (______) e onerará recursos orçamentários no 
subelementos econômicos nº , consignada no orçamento vigente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILDADES DA CONTRATADA 
 
6.1-Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Pregão Presencial 
de nº 05/2016 e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e municipal sobre as 
licitações, cabe a CONTRATADA:  
 
§1º- Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observações realizadas pela 
CONTRATANTE.  
§ 2º- Entregar produtos de acordo com as especificações contidas no Edital, não sendo aceitos marcas 
divergentes da proposta vencedora. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 
7.1-Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste 
contrato, cabe ao CONTRATATANTE receber e conferir os produtos quanto às especificações, validade e 
qualidade de conformidade com os requisitos do Edital; 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÀO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. 

 
8.1-A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou 
transferi-lo no todo ou em parte.  
 
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 9.1acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do deste contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO 
 
10.1- Pelo descumprimento do Contrato, o Contratado sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que serão 

aplicadas pela Prefeitura do Município de Cesário Lange, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 

anexada aos autos pelo Contratado da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições 

ajustadas ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à 

Administração. 

 

10.2- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Cesário Lange, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

10.3- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Lei Federal 
8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CRC da Prefeitura Municipal de 
Cesário Lange.  



 

  

10.4- Poderá, ainda, a Administração aplicar as seguintes multas no caso de inexecução parcial ou total do ajuste: 

a) multa de 1% (um por cento) ao dia em relação ao valor contratado, no caso de atraso da entrega dos produtos 
contratados, sem motivo devidamente justificado e aceito pela Administração, até o atraso máximo de 10 (dez) dias. 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso da licitante vencedora recusar-se a 
receber o Pedido de Compra ou descumprimento total da obrigação. 

10.5- Na aplicação das penalidades será observado o princípio do contraditório e ampla defesa. 

10.6- A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial não exclui a possibilidade 
de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

10.7- Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos a contratante, ou ainda, 
quando for o caso, cobrados judicialmente. 

10.8- Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

10.9- A licitante vencedora que não mantiver a proposta, lance ou oferta, ensejar o retardamento da execução do 

objeto do certame, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo das multas previstas no ato 
convocatório, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
 
11.1-Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas no artigo 75 e 
82 da Lei Estadual 6.544/89, e artigos 77 a 80, e 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.  
 
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, nos casos de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações e artigo 77 da Lei Estadual 
6.544/89. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1-Fica ajustado ainda que consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estive 
transcritos:  
 
a) O Edital de Pregão Presencial de nº 05/2016; 
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA;  
c) Aplicam-se as omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei 
Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas atualizações; e demais normas regulamentares aplicáveis a 
espécie e o Decreto nº 2430/2011. 
 
 
 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o 
fórum da Comarca de Tatuí.  
 

 
 

Cesário Lange, ___ de __________ de ____ 
 

CONTRATANTE 



 

  

 
 

CONTRADADA 

 
TESTEMUNHA 01  
 
 
TESTEMUNHA 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL  - ANEXO IX 
Pregão Presencial nº 05/2016 

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos hortifrutigranjeiros, necessários para a cozinha piloto 
municipal, padaria e projetos conforme a necessidade da Administração,  de acordo com o Anexo I – 
Termo de Referência.  
Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Cesário Lange – SP  e essa empresa, solicito de 
Vossa Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e remeter à Comissão 
Permanente de Licitação por meio do fax (15) 32468600. 
 
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
Razão Social:__________________________________________________________ 
CNPJ  nº  ____________________________ I.E. nº ___________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 
Cidade:  ___________________________________ Estado: ____________________ 
Telefone: _________________________ Fax:________________________________ 
Pessoa para contato:____________________________________________________ 
RETIRAMOS, nesta data, cópia do instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 05/2016. 
 

Local: _____________, ______ de _______________ de 2016. 
 
    ____________________________ 

Assinatura/Carimbo empresa 
 
 



 

  

 

 


