
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2018  
 
 

Razão Social: ________________________________________________  
CNPJ N.º: ______________________________  
Endereço: _________________________________________________  
E-Mail: _______________________________________  
Cidade: ____________________  
Estado: ______  
Telefone: ____________  
Fax: ____________  
Pessoa para contato: _______________________________  
 
Recebemos, através de acesso a página www.regentefeijo.sp.gov.br nesta data, cópia do 
edital da licitação acima identificada.  
 
 

Local: _______________, _____ de ____________ de 2018.  
 
 
 

_______________________________  
Assinatura Senhor licitante 

 
 
O proponente interessado em participar do presente procedimento licitatório, deverá solicitar 
junto ao Departamento de Licitações o envio, por e-mail, dos arquivos que serão usados na 
confecção da proposta, tendo em vista o expressivo número de itens abrangidos pela 
licitação. É CONDIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO O PREENCHIMENTO DA 
PROPOSTA NESTES TERMOS. A solicitação deverá ser feita no seguinte e-mail: 
licitacao@regentefeijo.sp.gov.br 

 
Visando a comunicação futura entre este departamento e a sua empresa, solicito que Vossa 
Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e remeta ao Departamento de Licitações 
por meio do e-mail: licitacao@regentefeijo.sp.gov.br 
 
A não remessa do recibo exime o Departamento de Licitações da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais.  
 

 
 

Marciano Marques Castilho 
Pregoeiro 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  Nº 027/2.018 
 

PREÂMBULO  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 17 de setembro de 2018 

HORÁRIO: 08:00 horas  

LOCAL: PAÇO MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 

 
MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, Prefeito Municipal de Regente Feijó, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que acha-se aberta, nesta unidade, 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, Processo 

Administrativo nº 108/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – COM COTA 

RESERVADA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – consoante dispõe artigo 48, III, da Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, que será regida pela Lei 

federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Municipais nº 1.294, de 09 de julho de 

2.006, e nº 1.760, de 05 de agosto de 2.013 e demais legislações complementares aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie.  

 
 

I - DO OBJETO 
Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para 

eventual aquisição de hortifruti para a merenda escolar, de acordo com relação anexa. 

  

Obs.: A Prefeitura do Município de Regente Feijó não se obrigará a adquirir os itens 

relacionados do licitante vencedor, nem as quantidades indicadas no Anexo I podendo até 

realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em 

igualdade de condições o beneficiário do registro de preços terá preferência nos termos do 

artigo 15, parágrafo 4° da Lei n°8.666/93. 
 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

1- Poderão participar deste Pregão os interessados e as empresas do ramo pertinente ao seu objeto, 

legalmente constituídos que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital: 

a) Para o Lote nº 01 (cota principal - Ampla Participação) - interessadas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação que atendam as exigências de habilitação; 
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b) Para o Lote nº 02 (cota reservada) - somente as empresas enquadradas como Microempresa, 

Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, por força do inciso III, do art. 48, da 

Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar 147/14, sem prejuízo de 

sua participação nos itens da cota principal. 

 

2- A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital, 

seus Anexos e Leis aplicáveis. 

 

3- As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas, sendo que a Prefeitura Municipal de Regente Feijó - SP não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independente de condução ou decorrente do resultado licitatório. 

 

4- É vedada a participação de empresa: 

a) em recuperação judicial ou extrajudicial, concordata ou processo de falência, sob o concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera do Governo da Federação e, 

caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo 

Único da Lei Federal 8.666/93; 

c) suspensa de licitar junto ao Cadastro de Fornecedores ou qualquer outro mantido pela a 

Administração Pública desta jurisdição; 

d) reunida em consórcio ou coligação; 

e) cujos os sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 

f) estrangeiras que não funcionam no país; 

g) que possuam em seu quadro de pessoas de que tratam o artigo da Lei 8.666/93 e item X do Art. 

134 da Lei Estadual n°1.818/2007. 

 

5- Os impedimentos, caso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de 

responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

 

III - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
1- Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n° 01) e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) deverão ser apresentados fechados e 

indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa além do nome do proponente os 

seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 01 - Proposta  

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 

Pregão para Registro de Preços nº 027/2018 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
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Envelope nº 02 - Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 

Pregão para Registro de Preços nº 027/2018 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

 

2- Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via redigida 

com clareza em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou 

entrelinhas que prejudiquem a análise, sendo a proposta datada e assinada na última folha e 

rubricada nas demais pelo representante legal ou Procurador. 

 

3- A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA. 

 

4- Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser apresentados em 

original, cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da 

administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, inclusive expedidos via 

internet. 

 

5-  A aceitação do documento por cópia simples ficará condicionada a apresentação do original ao 

PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n° 02, para devida autenticação. 

 

6- Para fins de previsão, o documento original a ser apresentado não poderá integrar o 

ENVELOPE. 

 

7-  Os documentos expedidos via internet e, inclusive aqueles outros apresentados terão, sempre 

que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do PREGOEIRO. 

 

8- O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 

de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida e não tendo 

sido apresentado os documentos preconizados, inclusive quanto a forma exigida, a proponente será 

inabilitada. 

 

9-  Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expresso em língua estrangeira 

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzido para o português 

por tradutor público juramentado. 

 

10-  Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cuja expedições/emissões 

não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para entrega dos envelopes. 

 

 

 

IV- CONTEÚDO DA PROPOSTA 

1- A PROPOSTA deve conter: 
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a) o número do deste PREGÃO; 

 

b) o proponente deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, endereço 

eletrônico (e-mail) e a qualificação do representante legal que assinará a ata; 

 

c) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data 

de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 

preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;  

 

d) O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data 

marcada da abertura da sessão. 

 

e) As empresas deverão apresentar a marca, e todas as informações necessárias para avaliar se 

o produto proposto atende a descrição informada no Edital. 

 

f) A empresa deverá solicitar junto ao Departamento de Licitações o envio, por e-mail, dos 

arquivos que serão usados na confecção da proposta, tendo em vista o expressivo número de itens 

abrangidos pela licitação, através do e-mail: licitacao@regentefeijo.sp.gov.br - É CONDIÇÃO 

PARA O CREDENCIAMENTO O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NESTES 

TERMOS. 

 

2- Dados do responsável pela assinatura do ajuste conforme determinação do TCE-SP 

(Tribunal de Contas do estado de São Paulo): nome completo, cargo, CPF, data de 

nascimento, endereço residencial completo, e-mail pessoal, e-mail institucional e telefone. 
3- PRAZO PARA O PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após entrega e emissão da nota fiscal 

devidamente atestada pela unidade competente. 

 

4- Local, data, carimbo e assinatura do proponente. 

 

 

V- CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinente ao ramo do objeto PREGÃO são os seguintes: 

 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial para empresa individual; 

 

b) ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado para sociedades comerciais, 

e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

administradores, caso não seja entrega na ocasião do credenciamento; 
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c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido por órgão competente, 

quando a atividade assim exigir. 

 

 

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inserção no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, na forma da lei.  

 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, C.N.D.T., nos 

termos do título VII-A, artigo 642-A da CLT. 

 

 

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data 

prevista para apresentação dos envelopes. 

 

 

Obs.: 

1. As Certidões negativas de débitos perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

deverão se referir exclusivamente às atividades exercidas pelos licitantes. 

 

2. Serão aceitas Certidões Positivas com efeito de Negativas. 

 

3. Não deverá ser aceito protocolo de entrega ou solicitação da substituição de documento àquele 

exigido no EDITAL e seus ANEXOS. 

 

4. Se o solicitante for a matriz, todos os documentos deverão ser em nome da matriz, e se for a 

filial, todos os documentos deverão ser em nome da filial, excetos aqueles documentos que pela 

própria natureza, comprovadamente, for emitidos somente em nome da matriz. 

 

 

VI – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO COM A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 

1- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que devidamente e previamente 

qualificada/identificada, registrada e enquadrada no Registro de Empresa de Mercantis (Junta 
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Comercial) ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, como ME ou EPP, terão 

tratamento diferenciado e favorecido no certame, conforme disposições a Lei Complementar Federal 

nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente alterada pela LC 147/14.  

 

2- Exigência de qualificação para as ME e EPP, as licitantes deverão identificar-se no certame como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, anexando no envelope de Habilitação uma declaração, 

e a Certidão Simplificada da Junta Comercial do estado da licitante (Anexo IV). 

 

3- As Microempresas e Empresas de pequeno Porte gozarão dos seguintes tratamentos, diferenciado 

e favorecido:  

a) As licitantes MEs ou EPPs deverão apresentar, obrigatoriamente toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição 

(artigo 43 da Lei 123/06, alterada pela LC 147/14).  

 

b) As MEs e EPPs não poderão deixar de apresentar nenhuma documentação exigida no ato 

convocatório, seja qual for, sob pena de ser inabilitada; 

 

c) Havendo alguma restrição será assegurado o prazo de CINCO dias úteis, podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e a 

emissão de eventuais certidões negativa ou positiva com efeito de certidão negativa (artigo 43 

parágrafo 1º da Lei 123/06, devidamente alterada pela LC 147/14); 

 

d) a não regularização, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízos das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração 

convocar os licitantes remanescentes ou revogar a licitação;  

 

e) Será assegurado o critério de desempate, preferência de contratação para Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte:  

e.1) Na modalidade de pregão, o intervalo percentual será de 5% (cinco por cento) superior ao 

melhor preço.  

 

f) Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

f.1) 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; 

 

f.2) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese doa parágrafos 1º e 2º do artigo 44 da 

Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
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f.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se enquadrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 44 desta Lei 

Complementar 123, alterada pela LC 147/14, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

 

VII - DO CREDENCIAMENTO 

1- Aberta a fase para o CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, o 

representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar 

do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo ainda, 

identificar-se e exibir Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia. 

 

2- O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases 

do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir 

expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se 

imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 

assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame (Modelo Anexo III). 

 

3-  Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir 

acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a 

capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. 

 

4- Se o representante do proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ou invés de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento 

equivalente, no qual estejam expresso seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 

5- É admitido somente 01 (um) representante por proponente. 

 

6- A ausência da documentação referida neste item ou apresentação em desconformidade com as 

exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO, exclusivamente 

no tocante a formulação de lances e demais atos, inclusive recurso. 

 

7- Desenvolvido o CREDENCIAMENTO dos proponentes que comparecerem, o PREGOEIRO 

declarará encerrada essa etapa/fase, indicando-se o procedimento seguinte no 

recebimento/conferência da declaração exigida no Edital. 

 

 

VIII- RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
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EMPRESA DE PEQUENO PORTE SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE 

PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

1- A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão longo se encerre da fase do 

CREDENCIAMENTO. 

 

2-  A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente; fica facultada 

a utilização do modelo constante em ANEXO II. A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ANEXO IV, SE FOR O CASO, SERÁ 

RECEBIDO EXCLUSIVAMENTE NESTA OPORTUNIDADE. 

 

3- Iniciada esta etapa / fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4- A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência 

prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, em 

conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

 

IX - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima 

de 10 (dez) minutos.  

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II, o qual integra 

o presente edital, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  
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3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 

apuração do valor da proposta.  

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela;  

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de 

empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independente do número de 

licitantes.  

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço (preço unitário). 

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 

de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados e, assim, sucessivamente, até a definição completa da ordem de 

lances.  

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,10 (dez centavos). 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 

último preço ofertado.  

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

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

decidindo motivadamente a respeito.  

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento.  
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11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será analisada a amostra do produto, se está de 

acordo com as especificações contidas no edital. Se for aceitável a amostra, o proponente será 

consagrado vencedor. Se a amostra não for condizente com as especificações do edital, ela será 

desclassificada. Verificado as amostras, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor.  

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao 

Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de São Paulo (CADFOR/SIAFÍSICO).  

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

X - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

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 suas razões recursais,  

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.  

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
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3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

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

insuscetíveis de aproveitamento.  

6 - A adjudicação será feita por item.  

 

XI - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1- Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 

fornecedores a serem registrados, os interessados serão convocados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade terá 

efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

 

2- A recusa injustificada de assinar a Ata pelas empresas com propostas classificadas na licitação e 

indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de Registro, ensejará a 

aplicação de penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94 ao critério da Administração. 

 

3- A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida a 

legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

4- O direito de preferência que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

registro, quando a Administração optar pela aquisição do(s) objeto(s) cujo preço está registrado, por 

outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, igual 

ou superior ao registrado. 

 

5- O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados na Imprensa Oficial e ficarão 

disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

6- A Administração monitorará os preços dos produtos, avaliará o mercado e poderá rever os preços 

registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou 

defeito que eleve o custo dos bens registrados. 

 

7- A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço 

do mercado, sempre que verificar o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
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8- Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

 

9- Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor 

poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento 

fundamentado a apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias primas, 

listas/tabelas de preços de fabricantes, etc) que não pode cumprir as obrigações assumidas devido ao 

preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

 

10- Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços ou 

instrumento equivalente, decorrente desta licitação somente será analisada se apresentada antes do 

recurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 

11- A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 

assinatura, podendo ser prorrogado por uma única vez, como disposto no Artigo 10 do Decreto 

Municipal nº 1.760 de 05 de agosto de 2013. 

 

12- Nos termos do artigo 15, parágrafo 4° da Lei Federal 8.666/93 e alterado pela Lei 8.883/94, 

durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o município está obrigado a adquirir os 

produtos referidos nesta ata. 

 

13- O fornecimento será executado de acordo com os créditos orçamentários pertinentes das 

unidades administrativas correspondentes, não gerando para a empresa vencedora o direito ao 

empenho a seu favor do valor total contratado durante o exercício vigente, ficando dito empenho a 

critério da Municipalidade, analisada a real necessidade do fornecimento e da aplicação dos recursos 

orçamentários. 

 

14- O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações, 

cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência. 

 

XII - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO  

1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, de acordo com requisição e 

necessidade da Administração, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA, EM 

LOCAL PRÉ-ESTABELECIDO PELO DEPARTAMENTO SOLICITANTE, com entrega 

diária, ponto-a-ponto, de segunda à sexta-feira, fixa às 7h da manhã, bem como, as demais 

entregas aleatórias, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

2- Os endereços para entrega são: 

- Cozinha Piloto: Rua Fernão Sales, nº 655, Vila Eloá; 
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- Creche Padre Fernando Suillen: Rua Capitão Francisco Witaker, nº 125, Vila Assumpção; 

- Creche Maria Madalena Digiovani: Rua Francisco Gomes da Silva, nº 221, Jardim Santa Rita I; 

- Creche Geny Siqueira dos Reis: Rua Duque de Caxias, nº 675 B, Sumaré; 

- Creche Jose Manoel Oliveira: Rua José Luiz Mazalli, nº 289, Vila Xavier; 

- Creche Domingos Vilela: Rua Holanda, nº 330, Distrito de Espigão; 

- EMEI Josefa Recanati Vinha: Rua Florêncio Alonso, nº 214, Vila Assumpção; 

- Creche Aparecida Contessoto: Rua José Felix, nº 50, Bairro São Sebastião; 

- EMEFEI Aparecida Contessoto: Rua José Felix, 50 B, Bairro São Sebastião; 

- EMEFEI Silvia Ângela Marchi da Rocha: Rua Barão do Rio Branco, nº 1015 B, Portal do sol; 

- EMEI Augusto Cesar Pires: Rua Júlio Mesquita, nº 325, Centro;  

- EMEI Associação Casa da Criança: Rua São Paulo, nº 723 B, Sumaré; 

- EMEFEI Professor José Domiciano Nogueira: Praça nove de julho, nº 320, Centro; 

- E.E. Francisco Pio Benguela: Rua França, nº 62, Distrito de Espigão; 

- EMEFEI Terezinha da Rocha Moreno: Rua José Luiz Mazalli, nº 279, Vila Xavier; 

- E.E. Anna de Melo Castriani: Rua José da Silva Fortunato, nº 221, Jardim Regina; 

- EMEF Anna de Melo Castriani: Rua Fausto Peterlini, nº 08, Nosso Teto II;   

- E.E. Professor Ivo Liboni: Avenida José Bonifácio, nº 01, Jardim Tênis Clube. 

 

XIII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

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, garantindo-se a ampla defesa;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa. 

 

 

XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes da contratação onerarão as seguintes dotações orçamentárias: 

02.02.07.123060009.2019000.3.3.90.30.00.00.00 – Material de consumo – Tesouro; e 

02.02.07.123060009.2015000.3.3.90.30.00.00.00 – Material de consumo. (Recursos próprios, 

Transferências e convênios estaduais e Transferências e convênios federais). 

 

 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. É facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase do processo, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar sua instrução. 

 

b. A apresentação das propostas sujeita os licitantes às regras do presente edital, sendo-lhes 

vedado argüir ignorância de seus termos. 

 

c. Na hipótese de inabilitação de todos os proponentes ou de desclassificação de todas as 

propostas, a Comissão de Licitações, a seu critério, poderá fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis 

para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas. 

 

d. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

Anexo III – Modelo de Credenciamento para participar do certame – “Procuração”; 

Anexo IV – Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V – Declaração de que não emprega menores de 18 anos; 

Anexo VI – Minuta da ATA de Registro de Preços. 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Regente Feijó, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste edital. 

 

Regente Feijó, 03 de setembro de 2018. 

 

 

 

________________________________________ 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

                                            TERMO DE REFERÊNCIA 
 

LOTE 01 – COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 

01 Abacate tipo A 
Abacate quintal, tipo A, conforme classificação do boletim do Ceagesp, com 
características que atendam a NTA 17 (decreto 12.486 de 20/10/78). Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

23 KG 

02 Abacaxi pérola 
Médio, com peso unitário entre 1,2 e 1,5kg; polpa com coloração branca pérola 
formato cônico e casca c/ espessura fina; deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar os defeitos como podridão, amassado, sem 
coroa, fascinação grave; ferimento, passado, imaturo, defeito de polpa ou queimado 
de sol grave; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m; 
contendo identificação do produto, peso líquido nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
(Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

900 KG 

03 Abobora cabotiã 
Com peso unitário 1,5 a 2 kg; casca fina, lisa e verde escura. Devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual. De tamanho e coloração; não apresentar os 
defeitos ferimento, manchado ou podridão. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

450 KG 

04 Abobrinha menina  
Fruto alongado, sem pescoço, com casca firme, lisa, lustrosa e macia, cor verde 
brilhante ou amarelada, sem partes amolecidas. As abobrinhas devem parecer 
pesadas relativamente ao tamanho e de aspecto fresco. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. 

375  

05 Acelga 
Acelga alongada, extra; peso por unidade maior que 2,00kg; apresentando coloração 
branco creme e nervuras. Brancas; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho; não podendo apresentar os defeitos como: podridão, manchado e murcho; 
devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m; contendo 
identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor. Deverão estar 
de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02, (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 
12/01; produto sujeito a verificação na entrega. 

300 KG 

06 Alface crespa 
Com peso unitário superior a 400 gramas; coloração verde, grau de crocancia médio e 
sem formação de cabeça; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, passada, murcha, mancha 
na folha interna ou com virose; devendo ser entregue em embalagem submúltiplo de 
1,00x1, 20m; contendo identificação do produto, peso liquida nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, Inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

450 MÇ 

07 Alho, bulbo inteiro. 
Alho, bulbo inteiro, estrangeiro, de boa qualidade, compacto e firme, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho e conformação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de sujidade, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em 
caixas, pesando 10,0 +/- 0,20 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a nta 

188 KG 
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15 (decreto nº 12.486, de 20-10-78, bem como padrões de embalagem da Ceagesp, 
conforme Portaria m.ª 127, de 04-10-91. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

08 Banana nanica 
Banana nanica média; comprimento menor que 20 cm e diâmetro menor que 35 mm; 
coloração da casca amarela esverdeada, espessura fina e polpa branca creme; o lote 
devera apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar 
defeitos como: passada, dano por praga, podridão e ferimento em mais que três dedos 
da penca e; dois dedos se forem buquê; devendo ser entregue em embalagem sub 
múltipla de 1,00 x 1,20m; contendo identificação do produto, peso liquido, nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro) rdc 12/01 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação. 

3.750 KG 

09 Batata Chati 
Comum lavada; com diâmetro equatorial acima de 70mm, grande e uniforme; não 
apresentar os defeitos aparentes como esverdeamento, arroxeamento, broteamento, 
rachadura, podridão, e os defeitos internos; como coração oco, negro e mancha de 
chocolate; deve estar isenta de excesso de substancias terrosas, sujidades; corpos 
estranhos aderidos a superfície externa, devendo ser entregue em embalagem aberta 
sub múltipla de(1,00x1,20)m, em pacotes atóxicos; contendo Identificação do produto, 
peso liquido, nome; endereço completo do fornecedor do produto; e telefone, reg. 
Anvisa 259/02, portaria 157/02 e res. Cvs. nr 15/91. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

5.250 KG 

10 Batata doce 
Rosada; peso unitário entre 150 e 300g; casca com coloração rosada; polpa c/ 
coloração creme; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos podridão, deformação grave, dano por praga, 
esverdeamento; murcho, passado, queimado de sol grave, ferimento, brotado; 
devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo 
identificação do produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

75 KG 

11 Berinjela 
Comum extra; unidade com comprimento maior que 26 cm; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho; não apresentar os defeitos como: podridão, 
murcho, passado, dano por praga, ferimento, deformação grave; devendo ser 
entregue em embalagem submúltiplo de 1,00 x 1,20m; contendo Identificação do 
produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar 
de acordo com a Instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc. 
12/01 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

75 KG 

12 Beterraba 
Extra (com diâmetro entre 91 e 110mm); formato globular; casca com coloração 
vermelho arroxeado; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos podridão, passado, murcho e ferimento; 
devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00x1, 20m; contendo 
identificação do produto, peso líquido nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

75 KG 

13 Brócolis 
Brócolis; ramoso extra; peso por unidade maior que 1000g; pedúnculo longo, com 
vários ramos, de coloração verde média; botões florais graúdos de coloração verde 
escura; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não 
apresentar os defeitos como: murcho, passado; devendo ser entregue em embalagem 

75 MÇ 
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sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso liquida nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, Inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

14 Cebola 
Graúda, com diâmetro equatorial entre 71 e 90mm; apresentando polpa branca; o lote 
devera apresentar homogeneidade, visual de tamanho e coloração; não apresentar os 
defeitos brotados, ferimento, perda de catafilo interno ou podridão; devendo ser 
entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m; contendo identificação do 
produto, peso liquida, nome e telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar 
de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 
e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

600 Kg 

15 Cebolinha 
Em maço com os seus bulbos brancos e alongados e suas folhas verdes, compridas e 
cilíndricas; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; 
não apresentar defeitos como aparência amarelada; devendo ser entregue em 
embalagem submúltiplo de 1,00x1,20 m; contendo identificação do produto, peso 
liquida nome e telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com 
a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações 
posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

188 MÇ 

16 Cenoura 
Com comprimento unitário entre 200 e 240mm; casca com coloração alaranjada 
escura, textura lisa; formato cilíndrico e coração pouco evidente. O lote deverá 
apresentar homogeneidade, visual de tamanho e coloração; não apresentar os 
defeitos podridão, dano por praga, murcho, ferimento; ombro verde ou roxo, lenhoso, 
deformação grave ou quebrado; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 
1,00 x 1,20m; contendo identificação do produto, peso liquida nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, Inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

750 KG 

17 Chicória 
Extra (tipo 18), com peso unitário superior a 500g; com folhas verdes claras e o centro 
verde-amarelado; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar defeitos como murcho, podridão ou aparência amarelada; 
devendo ser entregue em embalagem submúltiplo de 1,00x1, 20m; contendo 
identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

75 MÇ 

18 Chuchu 
Verde claro; extra a (peso unitário entre 250 e 450g); o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, 
murcho, passado; deformação grave, ferimento; devendo ser entregue em embalagem 
sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso liquido, nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

150 KG 

19 Couve manteiga 
Peso por maço variando de 580 a 700g; na cor verde e nervura branca esverdeada; o 
lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos 
como: ferimento e podridão; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 
1,00 x1,20 e conter identificação do produto, peso liquido, nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 
conjunta 09/02, (sarc, Anvisa, inmetro) rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

75 MÇ 
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20 Couve-flor 
Branca; extra, com peso unitário maior que 800g; apresentando inflorescência com 
formato globular a sem globular; coloração branca a branco creme; o lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos 
podridão ou ferimento; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 
1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc. 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega.  

38 KG 

21 Espinafre 
Comum extra; peso por unidade maior que 700g; na cor verde escuro brilhante; o lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar os defeitos 
como: amarelado, murcho; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 
x 1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

38 PC 

22 Banana maça 
De 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120g. Livres de rupturas e cor 
uniforme. Prazo de validade semanal. Deverá estar sempre presas à penca, sem 
manchas. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

450 KG 

23 Goiaba  
Goiaba vermelha, de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvidas e maduras. Isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa 
anormal, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundo de 
manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

225 KG 

24 Laranja lima 
Com diâmetro entre 65 e 70mm; formato esférico, casca com coloração verde 
amarelada; textura levemente lisa e ausência de umbigo; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, 
dano por praga, ferimento; murcho e imaturo; devendo ser entregue em embalagem 
sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

225 KG 

25 Laranja pêra 
Ccom diâmetro maior que 71mm; formato esférico, casca com coloração verde 
alaranjada; textura levemente áspera e ausência de umbigo; o lote devera apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, 
dano por praga, ferimento; murcho e imaturo; devendo ser entregue em embalagem 
sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e 
telefone do  fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação. 

2.250 KG 

26 Limão tahiti 
Com diâmetro maior que 60mm; formato arredondado casca com coloração verde, 
textura lisa a ligeiramente rugosa e espessura média; ausência de sementes, 
suculência alta e acidez média; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar os defeitos de passado, ferimento, seco, 
oleocelose ou podridão; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 
1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido nome e telefone do fornecedor; 
e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 
(sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

150 KG 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

27 Maçã gala 
Categoria 01. Fresca, de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 
Com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração 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. Entregue em caixa de papelão lacrada 
com 120 unidades cada, pesando aproximadamente 18kg. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

1.875 KG 

28 Mamão formosa 
Com peso unitário variando de 400 a 500 gramas; com coloração da casca amarela-
alaranjada e da polpa, avermelhada; devendo o lote apresentar homogeneidade visual 
de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como podridão, ferimento, imaturo 
ou com defeito de polpa; devendo ser entregue em embalagem submúltiplo de 1,00x1, 
20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor; 
e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 
(sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

750 KG 

29 Mandioca  
Mandioca (aipim) amarela, de primeira qualidade, in natura apresentando grau de 
maturação, tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

375 Kg 

30 Mandioquinha 
Amarela; peso por unidade variando de 150 a 200g; coloração da casca amarela e da 
polpa amarela intensa; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar defeitos como escurecimento, ferimento, podridão, 
deformação grave; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 
1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro) rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

75 Kg 

31 Melancia 
Comum; redonda, média (com peso unitário variando de 7 a 10kg); com polpa 
vermelha e presença de sementes; devendo o lote apresentar homogeneidade visual 
de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como podridão, passado, amassado, 
ferido, oco, imaturo, queimado de sol grave, com virose; deformação grave ou polpa 
branca; devendo ser entregue em embalagem submúltiplo de 1,00x1, 20m; contendo 
identificação do produto, peso liquida nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega.  

2.250 Kg 

32 Melão amarelo 
Com peso unitário inferior a 1,5 kg; formato ovalado, o elíptico, com casca pouco 
rugosa e de cor amarelada; e polpa branca esverdeada a creme; devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos 
podridão, passado, imaturo ou ferido; devendo ser entregue em embalagem 
submúltiplo de 1,00x1, 20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

750 Kg 

33 Pepino comum 
Comprimento entre 20 e 25cm); casca com coloração verde escura, textura da polpa 
crocante; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; 
não apresentar os defeitos podridão, ferimento, deformação grave; passado, virose, 

600 Kg 
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murcho. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

34 Pêra Williams 
100 a 120, com peso unitário variando de 150 a 200g; formato oblongo, coloração da 
casca amarela a verde amarelada; e polpa branca; devendo o lote apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como 
ferimento, mancha, podridão, murcho ou com defeitos na polpa; devendo ser entregue 
em embalagem submúltiplo de 1,00 x 1,20m; contendo identificação do produto, peso 
liquida nome e telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com 
a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações 
posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

188 Kg 

35 Repolho 
Verde, cabeça arredondada; peso por unidade variando de 1,7 a 3,0kg; apresentando 
coloração das folhas verde e textura lisa; o lote deverá apresentar homogeneidade, 
visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos como: ferimento, podridão, 
dano por praga; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m 
(com 16 unidades); contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone 
do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro) rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

375 Kg 

36 Manga Palmer  
Manga Palmer 1ª qualidade, aspecto globoso, acondicionar frutos mistos: verdes e 
maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de 
enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados 
em embalagem própria. 

450 kg 

37 Tangerina poncã 
Com diâmetro entre 70 e 82mm; formato arredondado com achatamento nos pólos, 
casca fina e solta com coloração laranja; sabor doce acidulado e presença de muitas 
sementes; o lote devera apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; 
não apresentar os defeitos podridão, passado, imaturo, ferimento e dano por praga; 
devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo 
identificação do produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

1.125 Kg 

38 Tomate rasteiro 
Tomate salada, com diâmetro maior que 60mm; com grau de maturação maduro; o 
lote devera apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar 
os defeitos podridão, passado, virose, dano por praga, ferimento, queimado de sol 
grave, imaturo; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m; 
contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor; e 
suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 
(sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

2.250 KG 

39 Vagem 
Vagem macarrão; comprimento entre 12 e 15cm; casca com coloração verde clara; 
com perfil semi-arqueado e ausência de fio; o lote deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos ferimento, murcho, 
podridão e passado; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 
1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

38 KG 

40 Maracujá 
Maracujá azedo, padrão médio e uniforme, maduro, deve ter casca lisa e brilhante, 

750 KG 
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não apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem estar murcho, sem 
imperfeições, de primeira qualidade. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

41 Caqui 
Amadurecimento (bem colorido) de primeira qualidade, unidades médias de 
aproximadamente 120g. Livres de rupturas e cor uniforme. Prazo de validade 
semanal. Produto in natura de boa qualidade. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

600 KG 

42 Pimentão vermelho 
Legume in natura, tipo pimentão, espécie vermelho. Características: primeira 
qualidade, sem fungos, consistência firme, tamanho médio a grande, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Produto sujeito a verificação no ato 
da entrega. 

38 Kg 

 
 

LOTE 02 – COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE) 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 

01 Abacate tipo A 
Abacate quintal, tipo A, conforme classificação do boletim do Ceagesp, com 
características que atendam a NTA 17 (decreto 12.486 de 20/10/78). Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

07 KG 

02 Abacaxi pérola 
Médio, com peso unitário entre 1,2 e 1,5kg; polpa com coloração branca pérola 
formato cônico e casca c/ espessura fina; deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar os defeitos como podridão, amassado, sem 
coroa, fascinação grave; ferimento, passado, imaturo, defeito de polpa ou queimado 
de sol grave; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m; 
contendo identificação do produto, peso líquido nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
(Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

300 KG 

03 Abobora cabotiã 
Com peso unitário 1,5 a 2 kg; casca fina, lisa e verde escura. Devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual. De tamanho e coloração; não apresentar os 
defeitos ferimento, manchado ou podridão. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

150 KG 

04 Abobrinha menina  
Fruto alongado, sem pescoço, com casca firme, lisa, lustrosa e macia, cor verde 
brilhante ou amarelada, sem partes amolecidas. As abobrinhas devem parecer 
pesadas relativamente ao tamanho e de aspecto fresco. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. 

125  

05 Acelga 
Acelga alongada, extra; peso por unidade maior que 2,00kg; apresentando coloração 
branco creme e nervuras. Brancas; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho; não podendo apresentar os defeitos como: podridão, manchado e murcho; 
devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m; contendo 
identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor. Deverão estar 
de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02, (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 
12/01; produto sujeito a verificação na entrega. 

100 KG 

06 Alface crespa 
Com peso unitário superior a 400 gramas; coloração verde, grau de crocancia médio e 
sem formação de cabeça; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de 

150 MÇ 
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tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, passada, murcha, mancha 
na folha interna ou com virose; devendo ser entregue em embalagem submúltiplo de 
1,00x1, 20m; contendo identificação do produto, peso liquida nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, Inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

07 Alho, bulbo inteiro. 
Alho, bulbo inteiro, estrangeiro, de boa qualidade, compacto e firme, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho e conformação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, isento de sujidade, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em 
caixas, pesando 10,0 +/- 0,20 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a nta 
15 (decreto nº 12.486, de 20-10-78, bem como padrões de embalagem da Ceagesp, 
conforme Portaria m.ª 127, de 04-10-91. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

62 KG 

08 Banana nanica 
Banana nanica média; comprimento menor que 20 cm e diâmetro menor que 35 mm; 
coloração da casca amarela esverdeada, espessura fina e polpa branca creme; o lote 
devera apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar 
defeitos como: passada, dano por praga, podridão e ferimento em mais que três dedos 
da penca e; dois dedos se forem buquê; devendo ser entregue em embalagem sub 
múltipla de 1,00 x 1,20m; contendo identificação do produto, peso liquido, nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro) rdc 12/01 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação. 

1.250 KG 

09 Batata Chati 
Comum lavada; com diâmetro equatorial acima de 70mm, grande e uniforme; não 
apresentar os defeitos aparentes como esverdeamento, arroxeamento, broteamento, 
rachadura, podridão, e os defeitos internos; como coração oco, negro e mancha de 
chocolate; deve estar isenta de excesso de substancias terrosas, sujidades; corpos 
estranhos aderidos a superfície externa, devendo ser entregue em embalagem aberta 
sub múltipla de(1,00x1,20)m, em pacotes atóxicos; contendo Identificação do produto, 
peso liquido, nome; endereço completo do fornecedor do produto; e telefone, reg. 
Anvisa 259/02, portaria 157/02 e res. Cvs. nr 15/91. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

1.750 KG 

10 Batata doce 
Rosada; peso unitário entre 150 e 300g; casca com coloração rosada; polpa c/ 
coloração creme; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar os defeitos podridão, deformação grave, dano por praga, 
esverdeamento; murcho, passado, queimado de sol grave, ferimento, brotado; 
devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo 
identificação do produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

25 KG 

11 Berinjela 
Comum extra; unidade com comprimento maior que 26 cm; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho; não apresentar os defeitos como: podridão, 
murcho, passado, dano por praga, ferimento, deformação grave; devendo ser 
entregue em embalagem submúltiplo de 1,00 x 1,20m; contendo Identificação do 
produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar 
de acordo com a Instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc. 
12/01 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

25 KG 

12 Beterraba 
Extra (com diâmetro entre 91 e 110mm); formato globular; casca com coloração 
vermelho arroxeado; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 

25 KG 
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coloração; não apresentar os defeitos podridão, passado, murcho e ferimento; 
devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00x1, 20m; contendo 
identificação do produto, peso líquido nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

13 Brócolis 
Brócolis; ramoso extra; peso por unidade maior que 1000g; pedúnculo longo, com 
vários ramos, de coloração verde média; botões florais graúdos de coloração verde 
escura; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não 
apresentar os defeitos como: murcho, passado; devendo ser entregue em embalagem 
sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso liquida nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, Inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

25 MÇ 

14 Cebola 
Graúda, com diâmetro equatorial entre 71 e 90mm; apresentando polpa branca; o lote 
devera apresentar homogeneidade, visual de tamanho e coloração; não apresentar os 
defeitos brotados, ferimento, perda de catafilo interno ou podridão; devendo ser 
entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m; contendo identificação do 
produto, peso liquida, nome e telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar 
de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 
e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

200 Kg 

15 Cebolinha 
Em maço com os seus bulbos brancos e alongados e suas folhas verdes, compridas e 
cilíndricas; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; 
não apresentar defeitos como aparência amarelada; devendo ser entregue em 
embalagem submúltiplo de 1,00x1,20 m; contendo identificação do produto, peso 
liquida nome e telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com 
a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações 
posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

62 MÇ 

16 Cenoura 
Com comprimento unitário entre 200 e 240mm; casca com coloração alaranjada 
escura, textura lisa; formato cilíndrico e coração pouco evidente. O lote deverá 
apresentar homogeneidade, visual de tamanho e coloração; não apresentar os 
defeitos podridão, dano por praga, murcho, ferimento; ombro verde ou roxo, lenhoso, 
deformação grave ou quebrado; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 
1,00 x 1,20m; contendo identificação do produto, peso liquida nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, Inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

250 KG 

17 Chicória 
Extra (tipo 18), com peso unitário superior a 500g; com folhas verdes claras e o centro 
verde-amarelado; devendo o lote apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar defeitos como murcho, podridão ou aparência amarelada; 
devendo ser entregue em embalagem submúltiplo de 1,00x1, 20m; contendo 
identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

25 MÇ 

18 Chuchu 
Verde claro; extra a (peso unitário entre 250 e 450g); o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, 
murcho, passado; deformação grave, ferimento; devendo ser entregue em embalagem 
sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso liquido, nome e 

50 KG 
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telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

19 Couve manteiga 
Peso por maço variando de 580 a 700g; na cor verde e nervura branca esverdeada; o 
lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar defeitos 
como: ferimento e podridão; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 
1,00 x1,20 e conter identificação do produto, peso liquido, nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 
conjunta 09/02, (sarc, Anvisa, inmetro) rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

25 MÇ 

20 Couve-flor 
Branca; extra, com peso unitário maior que 800g; apresentando inflorescência com 
formato globular a sem globular; coloração branca a branco creme; o lote deverá 
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos 
podridão ou ferimento; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 
1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc. 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega.  

12 KG 

21 Espinafre 
Comum extra; peso por unidade maior que 700g; na cor verde escuro brilhante; o lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho; não apresentar os defeitos 
como: amarelado, murcho; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 
x 1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

12 PC 

22 Banana maça 
De 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120g. Livres de rupturas e cor 
uniforme. Prazo de validade semanal. Deverá estar sempre presas à penca, sem 
manchas. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

150 KG 

23 Goiaba  
Goiaba vermelha, de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvidas e maduras. Isenta de enfermidades, material terroso, umidade externa 
anormal, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundo de 
manuseio e transporte. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

75 KG 

24 Laranja lima 
Com diâmetro entre 65 e 70mm; formato esférico, casca com coloração verde 
amarelada; textura levemente lisa e ausência de umbigo; o lote deverá apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, 
dano por praga, ferimento; murcho e imaturo; devendo ser entregue em embalagem 
sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

75 KG 

25 Laranja pêra 
Ccom diâmetro maior que 71mm; formato esférico, casca com coloração verde 
alaranjada; textura levemente áspera e ausência de umbigo; o lote devera apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos podridão, 
dano por praga, ferimento; murcho e imaturo; devendo ser entregue em embalagem 
sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e 
telefone do  fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores; 

750 KG 
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produto sujeito a verificação. 

26 Limão tahiti 
Com diâmetro maior que 60mm; formato arredondado casca com coloração verde, 
textura lisa a ligeiramente rugosa e espessura média; ausência de sementes, 
suculência alta e acidez média; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de 
tamanho e coloração; não apresentar os defeitos de passado, ferimento, seco, 
oleocelose ou podridão; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 
1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido nome e telefone do fornecedor; 
e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 
(sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

50 KG 

27 Maçã gala 
Categoria 01. Fresca, de primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 
Com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração 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. Entregue em caixa de papelão lacrada 
com 120 unidades cada, pesando aproximadamente 18kg. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

625 KG 

28 Mamão formosa 
Com peso unitário variando de 400 a 500 gramas; com coloração da casca amarela-
alaranjada e da polpa, avermelhada; devendo o lote apresentar homogeneidade visual 
de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como podridão, ferimento, imaturo 
ou com defeito de polpa; devendo ser entregue em embalagem submúltiplo de 1,00x1, 
20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor; 
e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 
(sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

250 KG 

29 Mandioca  
Mandioca (aipim) amarela, de primeira qualidade, in natura apresentando grau de 
maturação, tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

125 Kg 

30 Mandioquinha 
Amarela; peso por unidade variando de 150 a 200g; coloração da casca amarela e da 
polpa amarela intensa; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e 
coloração; não apresentar defeitos como escurecimento, ferimento, podridão, 
deformação grave; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 
1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro) rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

25 Kg 

31 Melancia 
Comum; redonda, média (com peso unitário variando de 7 a 10kg); com polpa 
vermelha e presença de sementes; devendo o lote apresentar homogeneidade visual 
de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como podridão, passado, amassado, 
ferido, oco, imaturo, queimado de sol grave, com virose; deformação grave ou polpa 
branca; devendo ser entregue em embalagem submúltiplo de 1,00x1, 20m; contendo 
identificação do produto, peso liquida nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega.  

750 Kg 

32 Melão amarelo 
Com peso unitário inferior a 1,5 kg; formato ovalado, o elíptico, com casca pouco 

250 Kg 
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rugosa e de cor amarelada; e polpa branca esverdeada a creme; devendo o lote 
apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos 
podridão, passado, imaturo ou ferido; devendo ser entregue em embalagem 
submúltiplo de 1,00x1, 20m; contendo identificação do produto, peso líquido, nome e 
telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução 
normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

33 Pepino comum 
Comprimento entre 20 e 25cm); casca com coloração verde escura, textura da polpa 
crocante; o lote deverá apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; 
não apresentar os defeitos podridão, ferimento, deformação grave; passado, virose, 
murcho. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

200 Kg 

34 Pêra Williams 
100 a 120, com peso unitário variando de 150 a 200g; formato oblongo, coloração da 
casca amarela a verde amarelada; e polpa branca; devendo o lote apresentar 
homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar defeitos como 
ferimento, mancha, podridão, murcho ou com defeitos na polpa; devendo ser entregue 
em embalagem submúltiplo de 1,00 x 1,20m; contendo identificação do produto, peso 
liquida nome e telefone do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com 
a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações 
posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

62 Kg 

35 Repolho 
Verde, cabeça arredondada; peso por unidade variando de 1,7 a 3,0kg; apresentando 
coloração das folhas verde e textura lisa; o lote deverá apresentar homogeneidade, 
visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos como: ferimento, podridão, 
dano por praga; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m 
(com 16 unidades); contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone 
do fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro) rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

125 Kg 

36 Manga Palmer  
Manga Palmer 1ª qualidade, aspecto globoso, acondicionar frutos mistos: verdes e 
maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de 
enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Acondicionados 
em embalagem própria. 

150 kg 

37 Tangerina poncã 
Com diâmetro entre 70 e 82mm; formato arredondado com achatamento nos pólos, 
casca fina e solta com coloração laranja; sabor doce acidulado e presença de muitas 
sementes; o lote devera apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; 
não apresentar os defeitos podridão, passado, imaturo, ferimento e dano por praga; 
devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00x1,20m; contendo 
identificação do produto, peso liquido, nome e telefone do fornecedor; e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 (sarc, 
Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no 
ato da entrega. 

375 Kg 

38 Tomate rasteiro 
Tomate salada, com diâmetro maior que 60mm; com grau de maturação maduro; o 
lote devera apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração; não apresentar 
os defeitos podridão, passado, virose, dano por praga, ferimento, queimado de sol 
grave, imaturo; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 1,00 x 1,20m; 
contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor; e 
suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa conjunta 09/02 
(sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. 

2.250 KG 
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39 Vagem 
Vagem macarrão; comprimento entre 12 e 15cm; casca com coloração verde clara; 
com perfil semi-arqueado e ausência de fio; o lote deverá apresentar homogeneidade 
visual de tamanho e coloração; não apresentar os defeitos ferimento, murcho, 
podridão e passado; devendo ser entregue em embalagem sub múltipla de 
1,00x1,20m; contendo identificação do produto, peso líquido nome e telefone do 
fornecedor; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa 
conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, inmetro), rdc 12/01 e alterações posteriores. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. 

38 KG 

40 Maracujá 
Maracujá azedo, padrão médio e uniforme, maduro, deve ter casca lisa e brilhante, 
não apresentar manchas escuras ou rachaduras, nem estar murcho, sem 
imperfeições, de primeira qualidade. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

250 KG 

41 Caqui 
Amadurecimento (bem colorido) de primeira qualidade, unidades médias de 
aproximadamente 120g. Livres de rupturas e cor uniforme. Prazo de validade 
semanal. Produto in natura de boa qualidade. Produto sujeito a verificação no ato da 
entrega. 

200 KG 

42 Pimentão vermelho 
Legume in natura, tipo pimentão, espécie vermelho. Características: primeira 
qualidade, sem fungos, consistência firme, tamanho médio a grande, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Produto sujeito a verificação no ato 
da entrega. 

12 Kg 

 
Regente Feijó, 03 de setembro de 2018 

 
 
 
 

___________________________________ 
Marciano Marques Castilho 

Pregoeiro 
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ANEXO II 

 

 

          TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

 

 
A empresa _______________, situada a _____________, cadastrada no CNPJ 
_____________________, por intermédio do seu representante ou procurador 
declara ao Município de Regente Feijó, que atende a todas as condições de 
habilitação no processo licitatório Pregão Presencial nº 027/2018. 
 
 
 
 
  Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal 
por eventual falsidade. 
 
 
 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO III 
 
 

TIMBRE DA EMPRESA 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME – “PROCURAÇÃO” 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 
MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ 

 
 
 

_________________________________________________ (NOME DA EMPRESA), com 

sede à ____________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ-MF sob nº ____________________ e Inscrição Estadual nº 

__________________________, pelo presente instrumento, CREDENCIA o (a) 

Sr. (a) ____________________________________________________________, 

inscrito no CPF/MF sob n.º ________________________, portador da Cédula 

de Identidade nº ________________________, da SSP/____, a participar das 

reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, 

conferindo-lhe poderes para oferecer lances verbais, negociar preços, 

requerer vistas de documentos e propostas, interpor e desistir de 

recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar 

atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório e, 

de modo geral, manifestar-se em nome da empresa, ao que de tudo damos 

por firme e valioso.  

 

 

 

_____________, _____ de ________ de 2018. 

 

 

 

 

_______________________________                  

  ASS. DO REPRESENTANTE LEGAL                 CARIMBO DA EMPRESA           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO IV 
 

 

 

          TIMBRE DA EMPRESA 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 
 

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

convocatório, que a empresa ___________________________(denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ nº ______________________ é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, 

de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Processo 

Administrativo nº 108/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 027/2018, 

realizado pela Prefeitura Municipal de  Regente Feijó - SP. 

 

 

 

 

__________________________, _________________ de 2018. 

______________________________________ 

 

 

 

Assinatura do representante 

Nome: 

RG nº 

 

 

 

 

 

 
Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO V 

 

 

          TIMBRE DA EMPRESA 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS 

 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 027/2018 

Prefeitura Municipal de Regente Feijó 

 

 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº ___________________, com sede na Rua _________________________, nº 

____, Bairro _____________________, na cidade de 

______________________________, por seu representante legal 

___________________________, portador da Cédula de Identidade nº ____________, 

DECLARA, para os devidos fins do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

(    ) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

____________________, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Ata de Registro de Preços 

Pregão Presencial n° 027/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2.018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2018. 

CONTRATO N° ____/2.018. 

 

Aos _____ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezoito, presentes de 

um lado, o MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob o nº 48.813.638/0001-78, com sede na Rua José Gomes, nº 558, Bairro Vila Nova, 

nesta cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo senhor 

Prefeito Municipal MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, separado judicialmente, 

funcionário público estadual, portador do documento de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXX e 

CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado no Rancho Heloá, nesta cidade de 

Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, a 

empresa ______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº ______________, estabelecida na Rua ____________, nº ____, Bairro ________, CEP: 

___________, na cidade de ______________, Estado de ___________, neste ato representada 

por ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a) do 

documento de identidade RG n° ____________ e CPF n° ____________, residente e 

domiciliado (a) na cidade de ____________, Estado de ___________, doravante denominado 

(a) CONTRATADO (A), os quais firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual 

aquisição de hortifruti para a merenda escolar, de acordo com relação anexa, que passa a 

fazer parte integrante da presente ata.     

 

      As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de 

contrato administrativo e na melhor forma de direito, têm entre si, ajustado o presente, 

subordinados às normas legais pertinentes, bem como, vinculado ao Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº 027/2.018. 

 

 

DO OBJETO 

1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a eventual aquisição de hortifruti 

para a merenda escolar, de acordo com relação anexa, que passa a fazer parte integrante 

da presente ata.  

 

 

DA VALIDADE 

2. A presente Ata de Registro de Preços, terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por uma única vez, conforme disposto no 

Artigo 10, do Decreto Municipal nº 1.760, de 05 de agosto de 2013. 

 

2.1. Nos termos do artigo 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93 e alterada pela Lei 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não 

está obrigado a adquirir os materiais referidos nesta ata. 

 

2.2. O fornecimento será executado de acordo com os créditos orçamentários pertinentes 

das unidades administrativas correspondentes, não gerando para a empresa vencedora o 

direito ao empenho a seu favor do valor total contratado durante o exercício vigente, 

ficando dito empenho a critério da municipalidade, analisada a real necessidade do 

fornecimento e da aplicação dos recursos orçamentários. 
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2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93 e 

alterada pela 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantindo 

aos seus fornecedores, o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA 

3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do 

respectivo objeto por diversos Departamentos e Secretarias do Município. 

 

 

DO PREÇO 

4. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os 

constantes do anexo deste instrumento, e neles já estão inclusos todas as despesas 

diretas e indiretamente relacionadas ao seu correto fornecimento, inclusive impostos e 

tributos. 

 

4.1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do 

Decreto Municipal n° 1.760/2013 que regulamenta o Registro de Preços do Município, assim 

como as condições constantes do Edital Pregão Presencial n° 027/2018 que a procedeu. 

 

4.2. A Administração monitorará os preços dos materiais, avaliará o mercado e poderá 

rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 

praticados no mercado ou defeito que eleve os custos dos bens registrados. 

 

4.3. A Administração convocará o (a) CONTRATADO (A) para negociar o preço registrado e 

adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima 

do preço de mercado. 

 

4.3.1. Caso seja frustrada a negociação, o (a) CONTRATADO (A) será liberado (a) do 

compromisso assumido. 

 

4.3.2. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o 

(a) CONTRATADO (A) poderá ser liberado (a) do compromisso assumido, caso comprove 

mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de 

aquisição de matérias primas, listas/tabelas de preços de fabricantes etc) que não pode 

cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço 

registrado. 

 

4.3.3. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá 

convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de 

Registro de Preços ou parte dela. 

 

 

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

5. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, de acordo com requisição 

e necessidade da Administração, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA, EM LOCAL PRÉ-

ESTABELECIDO PELO DEPARTAMENTO SOLICITANTE, com entrega diária, ponto-a-ponto, de 

segunda à sexta-feira, fixa às 7h da manhã, bem como, as demais entregas aleatórias, 

correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

5.1. Os endereços para entrega são: 

- Cozinha Piloto: Rua Fernão Sales, nº 655, Vila Eloá; 

- Creche Padre Fernando Suillen: Rua Capitão Francisco Witaker, nº 125, Vila Assumpção; 
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- Creche Maria Madalena Digiovani: Rua Francisco Gomes da Silva, nº 221, Jardim Santa 

Rita I; 

- Creche Geny Siqueira dos Reis: Rua Duque de Caxias, nº 675 B, Sumaré; 

- Creche Jose Manoel Oliveira: Rua José Luiz Mazalli, nº 289, Vila Xavier; 

- Creche Domingos Vilela: Rua Holanda, nº 330, Distrito de Espigão; 

- EMEI Josefa Recanati Vinha: Rua Florêncio Alonso, nº 214, Vila Assumpção; 

- Creche Aparecida Contessoto: Rua Jose Felix, nº 50, Bairro São Sebastião; 

- EMEFEI Aparecida Contessoto: Rua José Felix, 50 B, Bairro São Sebastião; 

- EMEFEI Silvia Ângela Marchi da Rocha: Rua Barão do Rio Branco, nº 1015 B, Portal do 

sol; 

- EMEI Augusto Cesar Pires: Rua Júlio Mesquita, nº 325, Centro;  

- EMEI Associação Casa da Criança: Rua São Paulo, nº 723 B, Sumaré; 

- EMEFEI Professor José Domiciano Nogueira: Praça nove de julho, nº 320, Centro; 

- E.E. Francisco Pio Benguela: Rua França, nº 62, Distrito de Espigão; 

- EMEFEI Terezinha da Rocha Moreno: Rua José Luiz Mazalli, nº 279, Vila Xavier; 

- E.E. Anna de Melo Castriani: Rua José da Silva Fortunato, nº 221, Jardim Regina; 

- EMEF Anna de Melo Castriani: Rua Fausto Peterlini, nº 08, Nosso Teto II;   

- E.E. Professor Ivo Liboni: Avenida José Bonifácio, nº 01, Jardim Tênis Clube.     

 

5.2. Os materiais deverão ser entregues de acordo com indicação do Departamento de 

Compras da Prefeitura Municipal, correndo por conta do (a) CONTRATADO (A) as despesas de 

embalagens, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento. 

 

5.3. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em conformidade com a Nota de 

Autorização de Fornecimento, devendo acompanhar os materiais quando da entrega dos 

mesmos. 

 

5.4. O (A) CONTRATADO (A) da presente Ata de Registro de Preços será obrigado (a) a 

atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega 

deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 

 

5.5. Se a qualidade dos materiais entregues não corresponder às especificações exigidas 

no edital do pregão que procedeu a presente ata, não será aceito e será devolvido para 

substituição imediata, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

5.6. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante a Nota de Autorização, a qual poderá 

ser feita por memorando, ofício, telex ou fac – símele, devendo constar: a data, o valor 

unitário do material, sua quantidade, o local para entrega, o carimbo e a assinatura do 

responsável. 

 

5.7. A empresa CONTRATADA, quando do recebimento da Nota de Fornecimento enviada, deverá 

colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que estiver 

recebido, além da identificação de quem precedeu o recebimento. 

 

5.8. A cópia da Nota de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para 

o Setor de Compras a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 

5.9. O (A) CONTRATADO (A) deverá manter durante toda a execução do fornecimento, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a cada 

fatura emitida sua regularidade junto ao FGTS. 

 

5.10. O (A) CONTRATADO (A) responde civilmente perante a Prefeitura Municipal de Regente 

Feijó e terceiros, decorrentes direta ou indiretamente por danos causados. 
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DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

6. 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, 

garantindo-se a ampla defesa; 

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

garantindo-se a ampla defesa. 

 

 

DO REAJUSTE DE PREÇOS 

7. Os preços são IRREAJUSTÁVEIS. 

7.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições de reajuste em face à 

superveniência de normas federais aplicáveis a espécie. 

 

 

DO PAGAMENTO 

8. O pagamento será efetuado ao (a) CONTRATADO (A) parceladamente, de acordo com o 

fornecimento ocorrido entre o primeiro e o último dia de cada mês, através do sistema de 

pagamento da Administração Pública Municipal. 

 

8.1. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias, após emissão do competente documento 

fiscal. 

 

8.2. A presente ata tem por valor total a importância de R$ _____ 

(____________________), ressalvando-se o direito do Município efetuar o pagamento do que 

efetivamente for utilizado, conforme planilha de preços unitários (anexo I da ata). 

 

 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela 

Administração, quando: 

a) O (A) CONTRATADO (A) não cumprir com as obrigações constantes desta Ata de Registro 

de Preços; 

b) O (A) CONTRATADO (A) não obedecer qualquer nota de autorização de fornecimento no 

prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

 

c) O (A) CONTRATADO (A) der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de 

Registro de Preços a critério da Administração; 

 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de 

Registro de Preços, se assim for estabelecido pela Administração; 

 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração; 

g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de 

ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do (a) CONTRATADO (A), a comunicação 
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será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do município, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

 

9.1. O (A) CONTRATADO (A) quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 

Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 78, inciso XII a XVI da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

9.2. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser 

formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração, a aplicação 

das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

 

DAS SANÇÕES E MULTAS POR INADIMPLEMENTO 

10. Pela inexecução parcial ou total deste contrato, a Prefeitura Municipal de Regente 

Feijó poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a serem exercidas 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, as sanções 

previstas no artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

 

DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES E/OU RESCISÃO 

11. Para formalização de eventuais alterações e/ou rescisão, serão obedecidas às normas 

da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

 

11.1. O (A) CONTRATADO (A) reconhece os direitos da CONTRATANTE/PREFEITURA no caso de 

rescisão administrativa, conforme dispõe artigo 55, inciso IX, da Lei 8.666/93. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Regente Feijó - SP para dirimirem questões 

resultantes ou relativas à execução deste contrato, não resolvidas na esfera 

administrativa. 

 

12.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Regulamentador do 

Registro de Preços e as Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02. 

 

Assim sendo, por estarem de pleno acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Regente Feijó, ___ de ________ de 2.018. 

 

________________ 

CONTRATANTE 

 

_______________ 

  CONTRATADO (A) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª 

Nome:  

RG n° 

 

2ª 

Nome:  

RG n° 


