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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2015 
- PROCESSO Nº118/2015 – 

 
 
 
 
 
  “A Prefeitura Municipal de Iguape, Estado de São Paulo, torna público e aos interessados 
em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2015 - MERENDA ESCOLAR, do tipo “MENOR PREÇO” 
por item, objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA 
MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.  
 

Especificações nos Anexos do Edital, que será regido pela Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, de 
21/06/1993 com alterações posteriores, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 

 
  O recebimento dos envelopes pela Pregoeira dar-se-á no dia02/09/2015 as 09h30min, 
Envelope nº 1 (Proposta de Preço) e nº 2 (Habilitação), recebendo no mesmo ato o credenciamento dos 
interessados em participar do certame.LOCAL:Setor de Licitações, telefone (013)3841-4966. 
 
  O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir de 19/08/2015, o qual 
deverá ser retirado noNúcleo de Licitações de Iguape – SP, no endereço Avenida Princesa Isabel, 599-
Centro. 
    
                        As entregas dos produtos constantes no anexo I deverão ser entregue no Almoxarifado 
Municipal do Departamento de Educação, conforme requisição solicitada do Departamento. 
 

 
 
 
 
 

Iguape/SP 19 deagosto de 2015. 
 
 
 
 

 
JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO  

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015 
PROCESSO Nº118/2015 

 
 
 
Regido pela Lei nº 10.520/2002 
 
Tipo: Menor Preço por item 
 
Objeto:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MERENDA 
ESCOLAR MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.  
 
Local: Avenida Princesa Isabel, 599 – Núcleo de Licitações 
 
Pregão nº 028/2015 
Processo nº118/2015 
Tipo: MENOR PREÇO, por item 
Data:02/09/2015 
Horário: 09h30min 
 
A PREGOEIRA DESIGNADO POR ESTA PREFEITURA, através da Portaria nº 003/2015, de 07 de janeiro 
de2015, torna público, para conhecimento dos interessados, quena data, horário e local acima indicados, 
fará realizarLicitação na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com ascondições e 
especificações previstas neste Edital e em seus Anexos:  
 
Este procedimento licitatório obedeceráintegralmente à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, 
subsidiariamente, no que couberem, às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
1 OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
Objeto:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MERENDA 
ESCOLAR MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.  
 
 
1.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
EDUCAÇÃO- ESTADUAL 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO: 12.306.0081.2074 
CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.07.130 
DR: 02.200-05 
EDUCAÇÃO- FEDERAL 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO: 12.306.0081.2074 
CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.30.07.131  
DR: 05.200.06 
 
2 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Esta licitação será de âmbito nacional, podendo delaparticipar empresas que satisfaçam ascondições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
2.2 Não será admitida nesta licitação a participação deempresas: 
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2.2.1 Que estejam em recuperação judicial, emprocesso de concordata ou de falência, sob concurso 
decredores, em dissolução ou liquidação; 
 
2.2.2 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer queseja sua forma de constituição, ou ainda, 
cooperativas; 
 
2.2.3 Que estejam com o direito de licitar suspenso eimpedida de contratar com a administração pública,nos 
termos doinciso III do artigo 87, da Lei nº 8.666/93; 
 
2.2.4 Que tenham sido declaradas inidôneas nos termos do inciso IV do artigo 87, da Lei nº. 8.666/93; 
 
2.2.5 Estrangeiras que não funcionem no País; e 
 
2.2.6 Empresa cujo objeto social não seja pertinentee compatível com o objeto deste Pregão; 
 
2.3 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas; 
 
3 CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO QUANTO ÀHABILITAÇÃO 
 

3.1 No dia, hora e local designados para recebimento dosenvelopes, cada licitante far-se-á representar da 
seguinteforma: 
 
3.1.1 Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente,munido de cópia autenticada ou original do estatuto 
oucontrato social, ou instrumento específico que lheconfira poderes para tanto, devendo identificar-
seexibindo a carteira de identidade ou outro documentoequivalente;  
 
3.1.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada porinstrumento público ou particular de procuração, 
compoderes para formular ofertas e lances de preço epraticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
emnome da representada, conforme modelo apresentado nos Anexos deste Edital, devendo identificar-se 
exibindoa carteira de identidade ou outro documentoequivalente. 
 
3.2 Somente estas pessoas terão poderes para a formulaçãode propostas e para a prática de todos os 
demais atosinerentes ao certame. 
 
3.3 Os licitantes deverão apresentar, separada de qualquerdos envelopes relacionados no subitem 4.1, 

declaração de quecumprem plenamente as condições contidas neste edital e seus anexos, bem como os 
requisitos de habilitação ali definidos,na forma dos Anexos deste edital. 
 
3.3.1 Os licitantes enquadrados como Microempresa(ME)ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para que 
possamgozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementarnº 123/2006, com as alterações feitas pela 
Lei Complementar nº 147/2014, por ocasião do credenciamento, deverãoinformar na declaração solicitada 
no subitem 3.3, sobas penas da lei, que atendem aquela condição. 
 
3.3.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dosrequisitos de habilitação e à proposta sujeitará 
olicitante às sanções previstas neste edital. 
 
3.3.3 A falsidade de declaração prestada objetivandoos benefícios da LC nº 123/06, sujeitará o licitanteàs 
sanções previstas no Código Penal e neste Edital. 
 
4 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EDAS PROPOSTAS 
 

4.1 A documentação e a proposta, devidamente assinadas,deverão ser entregues no local, dia e horário 
fixados para aLicitação, em envelopes lacrados e distintos, contendo em suaparte externa e frontal os 
seguintes dizeres: 
 
Envelope “1”: Proposta de Preço 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
ENDEREÇO 
 
 
Envelope “2”: Documentos de Habilitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
ENDEREÇO 
 
4.2 As propostas deverão ser datilografadas ou emitidas emequipamento de informática, em 01 (uma) via, 
elaborada emlíngua portuguesa com linguagem clara, datada e assinada, sememendas, rasuras ou 
entrelinhas, mencionando o número destePregão, e deverão conter: 
 
4.2.1 Prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação;caso a proposta omita o prazo de validade, este seráentendido como sendo o de 60 
(sessenta) dias; 
 
4.2.2 Nome da empresa proponente, CNPJ e endereçocompleto; 
 
4.2.3 Indicação do banco, número da conta corrente eda agência (código e endereço) do licitante, bem 
comonome, número da Carteira de Identidade, CPF, estadocivil e endereço residencial, para fins de 
assinaturado contrato; 
 
4.2.4 Os preçosunitários e totais da aquisição deverão ser apresentados em valores numéricos da moeda 
corrente nacional, ao qual será pagopela Prefeitura Municipal de Iguape– SP. 
 
4.3 A proposta terá que ser firme e precisa, semalternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza ojulgamento a ter mais de um resultado. 
 
4.4 Os preços propostos deverão compreender todas as despesascom impostos, encargos sociais e 
previdenciários,taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venhaa incidir sobre o objeto da 
presente contratação. 
 
4.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderemàs exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissasou com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar ojulgamento. 
 
4.6 A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderáser suprida pelo representante legal presente à 
reunião deabertura do Envelope Proposta. 
 
4.7 A falta do CNPJ/CPF e/ou endereço completo poderá sersuprida, também, por aqueles constantes dos 
documentosapresentados dentro do Envelope da Documentação deHabilitação. 
 
4.8 Não serão levadas em consideração as propostas quefizerem referência às de outros licitantes ou que 
apresentemqualquer oferta de vantagem não prevista, tal como propostaalternativa. 
 
4.9 As propostas poderão ser corrigidas automaticamentepela Pregoeira caso contenham erros de soma 
e/oumultiplicação, bem como divergências entre o preço unitário eo total, hipótese em que prevalecerá 
sempre o primeiro. 
 
5 CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 
5.1 Para habilitação no presente pregão, os licitantes deverão: 
 
5.1.1 Apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação: 
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a) declaração de que não possuem em seu quadro depessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos emtrabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nãoempregam menor 16 (dezesseis) anos, em 
qualquertrabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(catorze) anos; 
 
b)Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social emvigor, devidamente registrado, tratando-se desociedades 
comerciais e, no caso de sociedades porações, acompanhado de documentos de eleição e posse deseus 
administradores; 
 
d)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedadescivis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
e)Prova de inscrição no Cadastro Nacional da PessoaJurídica (CNPJ); 
 
f)Prova de regularidade para com a: 
 
g)Fazenda Federal, consistindo na apresentação decertidão conjunta expedida pela Receita Federal 
doBrasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou dasseguintes certidões, de acordo com o art. 62 
doDecreto-Lei nº 147, de 03/02/67: 
 
h)Certidão de Quitação de Tributos eContribuições Federais administrados pelaSecretaria da Receita 
Federal; e 
 
i)Certidão quanto à Dívida Ativa da União. 
 
j)Fazenda Estadual do domicílio ou da sede dolicitante, mediante certidão emitida pela Secretaria 
daFazenda Estadual ou órgão correspondente, dandoquitação, no mínimo, em relação ao ICMS; 
 
l)Fazenda Municipal do domicílio ou da sede dolicitante, mediante certidão emitida pela Secretaria 
deFinanças Municipal ou órgão correspondente, dandoquitação, no mínimo, em relação ao ISS; 
 
m)Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ououtro meio de prova de regularidade relativa 
àSeguridade Social, devidamente atualizada; 
 
n)Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecidopela Caixa Econômica Federal, devidamente 
atualizado; 
 
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  
 
Qualificação Econômico-Financeira: 
 
p)Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelodistribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
 
q) Apresentação obrigatória do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
 
r) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com os respectivos 
termos de abertura e de encerramento do livro registrados na Junta Comercial; 
 
5.2. A documentação solicitada deverá ser apresentada no diae hora da abertura deste Pregão, inserida em 
envelope lacradoque conterá no anverso a referência "DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO", nome e 
endereço da empresa, menção a estalicitação e a indicação "ENVELOPE 2", como indicado no subitem4.1 
deste Edital. 
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5.3. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dosdocumentos exigidos no envelope “Documentos de 
habilitação”,ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste editalou com irregularidades, será 
inabilitado, não se admitindocomplementação posterior à sessão. 
 
5.3.1 Os documentos exigidos para habilitação, seemitidos pela internet, poderão ter sua 
autenticidadeconfirmada nos respectivos sites, no momento da fase dehabilitação, ficando estabelecido 
que, havendodiscordância entre o documento apresentado e averificação na internet, prevalecerá a 
segunda. 
 
5.4. O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado adeclarar a superveniência de fato impeditivo de 
suahabilitação (esta declaração somente deverá ser apresentada emcaso positivo). 
 
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO À HABILITAÇÃO  
 
6.1 Para fins de habilitação, os documentos deverão serapresentados da seguinte forma: 
 
6.1.1 Em nome do licitante e, preferencialmente, comnúmero de CNPJ/CPF e endereço respectivo; e 
 
6.1.2 Em original, por qualquer processo de cópia aser autenticada pela Pregoeira ou por servidor daEquipe 
de Apoio, ou já autenticados por cartóriocompetente, ou, ainda, por publicação em órgão daimprensa oficial. 
 
6.2 Somente serão autenticadas pela Pregoeira ou servidorda Equipe de Apoio, cópias que possam ser 
conferidas com odocumento original. 
 
6.3 Os prazos de validade das certidões comprobatórias deregularidade fiscal e dos demais documentos 
serão aquelesneles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á comoprazo de validade para a 
documentação apresentada, cujo prazoseja condição para sua validade, o de 60 (sessenta) dias,contados a 
partir da sua emissão. 
 
6.3.1 O documento apresentado deverá ter validade, nomínimo, até a data da sessão do pregão, 
oportunidade emque será devidamente verificada. 
 
6.4 Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitaçãode documento em substituição aos documentos 
requeridos nopresente Edital. 
 
6.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa ecorreta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado. 
 
7 SESSÃO DO PREGÃO 
 
7.1 A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendoa proposta de preço e os documentos de 
habilitação será realizadano local, data e horário indicado no preâmbulo deste Edital,sendo recomendável a 
presença dos participantes com quinzeminutos de antecedência em relação ao horário previsto para a 
suaabertura, e desenvolver-se-á da seguinte forma: 
 
7.1.1 Os licitantes serão credenciados na forma doitem 3 deste Edital; 
 
7.1.2 Após o credenciamento, a sessão será declaradaaberta pela Pregoeira, e a partir de então não 
seadmitirá mais novos proponentes, dando-se início aorecebimento dos envelopes; 
 
7.1.3 Haverá o recolhimento dos envelopes contendo aspropostas de preço e documentos de habilitação; 
 
7.1.4 Os envelopes serão abertos para conferência eposterior rubrica pela Pregoeira e licitantespresentes; 
 
7.1.5 Será feita análise da conformidade com asexigências do Edital; 
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7.1.6 Proceder-se-á à classificação das propostas depreços para fins de lances verbais, observando-se 
asprescrições do item 8 e seus subitens. 
 
8 CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 
 
8.1 No julgamento das propostas considerar-se-á vencedoraaquela que apresentar as especificações 
contidas neste Editale ofertar o MENOR PREÇO na forma estabelecida no subitem4.2.4, promovendo-se a 
desclassificação das propostasdesconformes ou incompatíveis. 
 
8.2 Serão proclamados pela Pregoeira, para participarem da fase de lances, o proponente que apresentar a 
proposta deMENOR PREÇO, e os proponentes que apresentarem as propostascom preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela de menorvalor apresentada. 
 
8.3 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condiçõesdefinidas no subitem anterior, a Pregoeira 
classificará asmelhores propostas seguintes àquelas já efetivamenteselecionadas, até no máximo de 3 
(três), para que seus autoresparticipem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preçosoferecidos nas 
propostas escritas. 
 
8.4 Os lances verbais serão formulados pelos proponentes deforma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes, a partirdo autor da proposta de maior preço. 
 
8.5 Na hipótese de duas ou mais propostas classificadasapresentarem preços iguais, a Pregoeira 
promoverá sorteio paradefinir qual dos licitantes registrará primeiro seu lanceverbal. 
 
8.6 A cada nova rodada será efetivada a classificaçãomomentânea das propostas, que definirá a seqüência 
dos lancesseguintes. 
 
8.7 A desistência em apresentar lance verbal, quandoconvocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do 
licitante daetapa de lances verbais e na manutenção do último preçoapresentado pelo licitante, para efeito 
de ordenação daspropostas. 
 
8.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados,sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades cabíveis. 
 
8.9 A oferta de lance não poderá ser inferior a5(cinco)centavos. 
 
8.10 Após este ato será encerrada a etapa competitiva eordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério 
de menorpreço. 
 
8.11A Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objetoe valor apresentado pela primeira classificada, 
conformedefinido neste edital e seu anexo, decidindo motivadamente arespeito. 
 
8.12 Sendo aceitável a ofertaserá verificado o atendimentodas condições habilitatóriaspelo licitante que a 
tiverformulado. 
 
8.13 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante nãoatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará aproposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem declassificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda a esteedital. 
 
8.14 Constatado o atendimento pleno às exigênciaseditalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lheadjudicado o objeto deste Pregão. 
 
8.15 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente nãoatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará asofertas subseqüentes na ordem de classificação, e a suaqualificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda atodas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponentedeclarado vencedor e 
a ele adjudicado o objeto deste Pregão. 
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8.16 Caso não se realizem lances verbais ou, havendo, após adecisão quanto à aceitabilidade da proposta 
classificada em primeiro lugar, a pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente paraque seja 
obtido preço melhor. 
 
8.17A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes“Documentos de Habilitação” dos demais licitantes. 
 
8.18 Após a assinatura do contrato ou expirada avalidade das propostas, os licitantes poderão retiraros 
envelopes referidos no subitem anterior, no prazo de10 (dez) dias corridos, sob pena de sua inutilização. 
 
8.19 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qualserão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final,deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira elicitantes presentes, facultada a assinatura 
dos membros daequipe de apoio. 
 
8.20 O descumprimento de requisitos estabelecidos nesteEdital e seus Anexos implicarão na 
desclassificação daproposta. 
 
8.21 Em caso de divergência entre informações contidas emdocumentação impressa e na proposta 
específica prevalecerãoas da proposta. 
 
9  ENTREGA DO MATERIAL 
 
9.1- A entrega será parcial conforme requisição do Departamento solicitante.  
 
10 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1 Será emitida nota de empenho em favor da empresaadjudicatária, após a homologação da licitação. 
 
10.2. O pagamento será, mediante a apresentação da nota fiscal,devidamente atestado pela autoridade 
competente. 
 
10.2.1 As notas fiscais, recibos, faturas oucongêneres deverão ser encaminhado(a)s somente para a 
unidadegestora, a qual deverá confirmar o seurecebimento. 
 
10.3 Para execução do pagamento, o contratado deverá fazerconstar da nota fiscal/fatura, recibo ou 
congênerecorrespondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou borrões, emletra bem legível, em nome do 
Município de Iguape - SP, o nome do Banco, onúmero de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso 
oCONTRATADO seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento deImpostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas dePequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar, juntamente com anota  
fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar aretenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conformelegislação em vigor. 
 
10.4 Na ocorrência da rejeição de nota fiscal/fatura, reciboou congênere motivada por erro ou incorreções, o 
prazoestipulado passará a ser contado a partir dadata da sua reapresentação, examinadas as causas da 
recusa. 
 
10.5 Para efeito da emissão de nota fiscal, o número da inscrição no CNPJ da Prefeitura Município de 
Iguape - SP. 
 
10.6 A empresa vencedora do certame deverá emitir notafiscal correspondente à sede ou filial da empresa 
queapresentou a documentação na fase de habilitação. 
 
10.7 Por razões de ordem legal e orçamentária que regem asatividades da Administração Pública, os 
serviços efetuados emdeterminado exercício (ano civil) não poderão ser faturadostendo como referência o 
ano seguinte. 
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11 DO REAJUSTE 
 
11.1 Os preços ofertados nesta licitação manter-se-ão fixos. 
 
12 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
12.1 Decairá do direito de impugnação dos termos desteEdital perante esta Prefeitura, aquele que não o 
fizer até 02(dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão dopregão, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciariam. 
 
12.2 Caberá a Pregoeira, com a oitiva do Departamento Jurídico, decidir no prazo de 24h (vinte equatro 
horas) sobre a impugnação interposta. 
 
13- INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS 
 
13.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderámanifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer,quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis paraa apresentação das razões do 
recurso, ficando os demaislicitantes desde logo intimados para apresentar as contrarazõesem igual número 
de dias, que começarão a correr dotérmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistaimediata 
dos autos. 
 
13.2 A falta de manifestação imediata e motivada dolicitante importará a decadência do direito de recurso 
eadjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
 
13.3 O recurso e impugnação contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo. 

 
13.4 A manifestação da intenção de interpor recurso referidano subitem 13.1 será feita no final da sessão, 
com registro emata da síntese de suas razões.’ 
 
13.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueadaaos interessados no Núcleo de Licitações 
desta Prefeitura, sito à Avenida Princesa Isabel, 599, nos dias úteis,das 08h00min às 17h00min. 
 
13.6 Os recursos serão formulados por escrito e dirigidos a Pregoeira da Prefeitura de Iguape - SP, por 
intermédio da Pregoeira, devendo ser protocolizados nosetor de protocolo desta Prefeitura. 
 
14 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

14.1 Pela inexecução total, aAdministração poderá aplicar ao contratado garantida a préviadefesa, e 
segundo a extensão da falta cometida, as seguintespenalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e 
na Leinº 10.520/2002: 
 
14.1.1 Advertência, nas hipóteses de execuçãoirregular de que não resulte prejuízo para aAdministração; 
 
14.1.2 Suspensão temporária do direito de licitar e decontratar com a União por período de até cinco 
anos,nas hipóteses e nos termos do art. 7º da Leinº10.520/02; e 
 
14.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar oucontratar com a Administração Pública 
enquantoperdurarem os motivos determinantes da punição ou atéque seja promovida a reabilitação perante 
a autoridadeque aplicar a penalidade, nos termos do artigo 87,inciso IV, da lei nº. 8.666/93. 
 
14.2 Caso a CONTRATADA deixe de cumprir com impontualidade, em desacordo com os 
prazosestabelecidos no instrumento de entrega, aplicar-se-á a multade 0,3% (três décimos por cento) por 
dia de atraso, observado olimite de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, atéa data em 
que ocorrer o fato gerador, salvo se o atraso advierde caso fortuito ou motivo de força maior, 
devidamentecomprovado e acatado pelo Contratante. 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
 

               * ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 
 

 

 

Rua XVde Novembro, N º 272 – Fone: (013) 3848-6800 – Fax (013)3841-1620 – CEP 11920-000 – 
IGUAPE – S.P. 

 

14.3 Havendo recusa do licitante vencedor em retirar a notade empenho no prazo estabelecido aplicar-se-á 
multa de dezpor cento sobre o valor total da nota de empenho, salvo se oatraso advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior,devidamente comprovado e acatado pela Administração. 
 
14.4 A aplicação das multas acima referidas não impede, acritério da Administração, a aplicação das 
demais sanções aque se refere o item 14.1 e seus subitens. 
 
15 CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
15.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta dolicitante vencedor, farão parte integrante do 
contrato,independente de transcrição. 
 

15.2 Após a homologação da licitação, na hipótese daefetivação da contratação, o licitante vencedor 
seráconvocado, para no prazo de 03 (três) dias úteis, cumprir asexigências pertinentes à retirada da nota de 
empenho. 
 
15.3 A recusa injustificada da adjudicatária em retirar anota de empenho dentro do prazo fixado no 
subitemcaracterizará inadimplência das obrigações decorrentes destalicitação, sujeitando-se a mesma às 
penalidades previstasneste Edital e na legislação vigente 
 
15.3.1 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, oprocesso retornará a Pregoeira, que convocará 
oslicitantes remanescentes e, em sessão pública,procederá ao exame das demais propostas, bem como 
dahabilitação de seus ofertantes, segundo a ordem daclassificação, até que uma proposta 
atendaintegralmente ao Edital, sendo o seu autor declaradovencedor e convocado para assinar a ata de 
julgamento. 
 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1 É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, emqualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinadaa esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada ainclusão posterior de 
documento ou informação que deveriaconstar no ato da sessão pública. 
 
16.1.1 A declaração solicitada no subitem 3.3, deste Edital, poderá,excepcionalmente, ser firmada no 
momento da sessão. 
 
16.2 O contratado fica obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, 
nos termos doart. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
16.3 As normas que disciplinam este pregão serão sempreinterpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre osinteressados, sem comprometimento da segurança do futurocontrato. 
 
16.4 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeitoconhecimento do objeto da presente licitação 
poderão serobtidos junto ao Núcleo de Licitações destaPrefeitura, no setor de licitações, ou pelotelefone 
(013)3841-5012 em dias úteis,no período das 8 às 17 horas. 
 
16.5 Os esclarecimentos de dúvidas a respeito decondições deste Edital serão divulgados 
mediantepublicação de notas na página web, liciatcao@iguape.sp.gov.br, cabendo aos licitantes o ônus 
deacessá-lo para a obtenção das informações prestadaspelo Núcleo de Licitação 
 

 
Iguape /SP,19deagostode 2015 

 
 

 
JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
 

               * ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 
 

 

 

Rua XVde Novembro, N º 272 – Fone: (013) 3848-6800 – Fax (013)3841-1620 – CEP 11920-000 – 
IGUAPE – S.P. 

 

ITEM UN QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR UNITÃRIO 
01 Unidade 300 Abacate Manteiga: De primeira; tamanho e coloração uniformes; 

devendo ser bem desenvolvido e maduro; com 

polpa firme e intacta; pesando aproximadamente por unidade entre 0,5 

a 0,7kg, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 

RDC 272/05; com os padrões de embalagem da instrução normativa 

conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA e INMETRO); entrega 

fracionada para as unidades escolares conforme necessidade de 

consumo após inspeção de qualidade/quantidade do produto realizada 

na Central de Alimentos, conforme procedimentos administrativos 

determinados pela ANVISA. 

 

02 Unidade 300 AbacaxiPérola: Com coroa; de primeira; tamanho e coloração 

uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme 

e intacta; pesandoaproximadamente  por unidade entre 1,5 a 2,0kg; e 

suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 

(inst.normt.nº 01 de 01/02/02; com os padrões de embalagem da 

instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02,(SARC, ANVISA e 

Inmetro); entrega fracionada  diretamente nas unidades escolares 

conforme necessidade de consumo após inspeção de 

qualidade/quantidade do produto realizada na Central de Alimentos, 

conforme procedimentos administrativosdeterminados pela ANVISA. 

 

03 Kg 6.000 Abóbora Italiana: de primeira, tamanho e coloração uniforme, 

isentam de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, 

sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

 

04 Kg  6.000 Abóbora Paulista: madura, seca, de primeira, tamanho e coloração 

uniforme, isentam de enfermidade, material terroso e umidade externa 

anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

 

05 Unidade 3.000 Acelga: fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo 

ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidade, material 

terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

 

06 Unidade 10.000 Alface Crespa: fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firme e intacta, isenta de 

enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

 

07 Kg 3.000 Alho: roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem 

lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. 

 

 

08 kg 50.000 Banana Nanica: fruta madura, média, climatizada, para consumo em 

até quatro dias com características organolépticas integra própria para 

consumo. 

 

09 Kg 20.000 Batata: tipo inglesa especial lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, 

sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes), 

tamanho e conformação uniforme, devendo ser graúda. 
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10 Kg 2.000 Batata Doce Roxa: de primeira qualidade, com aspecto, aroma e 

sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho e cor. Livre 

de sujidades, terra aderente na casca. Atender os padrões 

microbiológicos RDC Nº 12, DE 02/01/01 DA ANVISA. 

 

11 Kg 4.000 Beterraba: TIPO 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho 

coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida. 

 

12 Maço 2.000 Brócolis: fresco, com coloração e tamanho uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade, livres de resíduos de fertilizantes, com 

características do cultivar bem definidas, sem sinais de florescimento. 

 

13 Kg 4.000 Cebola Graúda: de primeira compacta e firme, sem lesões de origem 

física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, isento de sujidades, parasitas e larvas. 

 

14 Kg  4.000 Cenoura: de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões 

de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvida. 

 

15 Maço 4.000 Cheiro-Verde (salsinha+cebolinha): frescas, de primeira, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e 

intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa 

anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

 

16 Kg 4.000 Chuchu: livre de enfermidades, material terroso, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
 

17 Unidades 3.000 Couve-Flor: de 1º qualidade.livres de fungos, tamanho médio a 

grande 

 

18 Maço 5.000 Couve-Manteiga: fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

 

19 Kg 10.000 Goiaba Vermelha: de primeira, apresentando tamanho, cor e 

conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com 

polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos de 

manuseio e transporte. 

 

20 Kg 25.000 Laranja Pêra: fresca, de primeira, livre de resíduos fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho coloração uniforme, devendo ser 

bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. 

 

21 kg 200 Limão Tahiti: De primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo 

ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta e suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05 e suas 

alterações posteriores, com os padrões de embalagem da instrução 

normativa conjunta nº9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA e Inmetro) 

entrega fracionada diretamente nas unidades escolares conforme 

necessidade de consumo após inspeção de qualidade/quantidade do 

produto realizada na Central de Alimentos, conforme procedimentos 

administrativos determinados pela ANVISA. 
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22 Kg 25.000 Maça: GALA, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e 

conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com 

polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos de 

manuseio e transporte, acondicionados em caixa de 20 kg. 

 

23 Unidade 800 Mamão Formoso: de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e 

maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. 

 

24 Kg 5.000 Mandioca Graúda: de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e 

firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. 
 

25 Kg 500 Mandioquinha: boa qualidade, compacta e firme, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta dedanos 

físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

 

 

26 Kg 3.000 Melancia: redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas 

e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme intacta, pesando 

aproximadamente 10 kg cada. 

 

27 kg 3.000 Melão: de 1ª qualidade grau ótimo de amadurecimento no momento da 

entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme, isento de 

enfermidade, material terroso, bolores e umidade externa anormal, 

tamanho e coloração uniformes. 

 

28 Dúzia 25.000 Ovo de Galinha Branco: extra, pesando no mínimo 60g por unidade, 

isento de sujidades, fungos e substancias tóxicas, acondicionado em 

embalagem própria. 

 

29 Kg 5.000 Pêra: fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, 

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida e madura. 

 

30 Kg 5.000 Pêssego: fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidade,parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser 

bem desenvolvida e madura. 

 

 

31 Kg 1.000 Pimentão Verde: de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem 

lesões de origem mecânica ou física, perfurações e cortes. 

 

32 kg 5.000 Pepino Comum: de 1ª qualidade, graúdo com polpa firme e intacta, 

isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 

livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). 

 

33 kg 2.000 Rabanete; sem folhas, de boa qualidade, tamanho médio  uniforme, 

sem manchas ou sujidades, sem lesões físicas ou mecânicas oriundas 

de transporte. 

 

34 Unidades 3.000 Repolho Liso: fresco de primeira qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões 

de origem mecânica ou física, perfurações e cortes. 

 

35 Kg 15.000 Tangerina Pocã: fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidade, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo 

ser bem desenvolvida e madura. 
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36 Kg 10.000 Tomate Maduro: de boa qualidade, graúdo, com polpa firme intacta, 

isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, 

livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

lesões de origem mecânica ou física, perfurações e cortes. 

 

 

37 Kg 3.000 Vagem: boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de 

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
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Anexo II 
 

PREGÃO Nº 028/2015 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À EMPREGO DO MENOR - DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

     , inscrito no CNPJ nº      , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)      , portador(a) da 

Carteira de Identidade nº      e do CPF nº       , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei nº 

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

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

trabalho. 

 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

 

 

 

 

 

     ,      de      de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
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Anexo III 
 

 

 

PREGÃO Nº028/2015 

 

 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

     estabelecido na      , inscrita no CPF nº      , DECLARA que cumpre plenamente os requisitos exigidos para 

sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao 

PREGÃO Nº028/2015, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ,      de      de 2015. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
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ANEXO IV 
 

 

 

 

PREGÃO Nº028/2015 

 

 

 

 

 

 

MODELO PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

Pelo instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a Empresa ..., com sede na ... (endereço 

completo), devidamente inscrita no CNPJ nº ..., representada, neste ato, pelo Sr. ..., (nome, nacionalidade, estado civil, 

profissão), residente e domiciliado na ... (endereço completo), nomeia e constitui seu representante o Sr. ..., (nome, 

estado civil, profissão), portador da cédula de identidade RG nº ... e do CPF nº ..., a quem são conferidos poderes para 

representar a empresa outorgante no Pregão nº028/2015 instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

- SP, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os 

valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

acima indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do responsável pela outorga. 
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ANEXO V 

 

 

MODELO MINUTA 

 
MINUTA DO CONTRATO DE OBJETIVANDO O 

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MERENDA ESCOLAR, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE, E DO OUTRO LADO A 

EMPRESA...................................., DE ACORDO COM AS 

CLÁUSULAS A SEGUIR. 
 

MUNICÍPIO DE IGUAPE, com sede na Rua XV de novembro, 272, Centro, Estado de São Paulo, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº sob nº 45.550.167/0001-64, doravante denominada Contratante, 
neste ato, representada pelo Prefeito Municipal, JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO, e de 

outro, ....................................., com sede no Município de ..................................., Estado de 

............................., no Endereço ........... nº ....., inscrita no CNPJ/MF sob nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante denominada Contratada, neste ato, representada por 

XXXXXXXXXXXXX, portador do RG. nº XX.XXX.XXX-X e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, com 

fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e nos Decretos nº 4.820 de 06/01/2006, estando 

as partes vinculadas ao PREGÃO Nº.028/2015
e a proposta vencedora têm entre si justas e 

contratadas o que consta relatado nas cláusulas e condições abaixo: 
 

1 - DO OBJETO 

 
O Presente pregão tem por finalidade o fornecimento de Gêneros Alimentícios 

Hortifrutigranjeiros, para Merenda Escolar, as demais especificações técnicas estão contidas no 

ANEXO I. 

 
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 

recursos consignados no Orçamento da CONTRATANTE, com o seguinte elemento de despesa: 
 

Dotação Orçamentária 

Categoria Econômica: 
Funcional Programático: 

 

3. DO PREÇO 
3.1 Para a execução do objeto ora contratado e descrito na cláusula anterior, a Contratante 

pagarão, à Contratada, a importância total de R$ 

____________________________________(________________________). 
 

4 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

4.1 A contratada deverá entregar os bens /serviços de acordo com o Edital, conforme 

necessidade e quantidades solicitadas pela Unidade Solicitante. 
 

5. DO PRAZO DE ENTREGA 

 
5.1 O prazo para entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato. 

5.2      O descumprimento do Contrato em relação ao que tange a entrega dos produtos do prazo 

por 2(duas) vezes, consecutivas ou não, torna facultativo a Prefeitura Municipal de Iguape o 
cancelamento unilateral do Contrato. 
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6. DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 Fica expressamente consignado, que a fiscalização da execução do objeto do presente 

contrato, estará a cargo e exclusivo critério do Departamento de Educação com o poder de 

receber ou rejeitar os produtos entregues. Essa fiscalização, em nenhuma hipótese, eximirá a 
Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem como, sobre danos materiais ou 

pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões da firma, de seus funcionários 

ou preposto. 
 

7. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

7.1  Receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas. 
7.2  Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidades da Contratada. 

7.3 Dar a Contratada as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

7.4 Comunicar com antecedência a Contratada de toda e qualquer alteração referente ao 
Contrato. 

7.5 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 

tributária, trabalhista, previdenciárias ou securitárias, e decorrentes da execução do presente 
Contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão, exclusivamente, à Contratada. 

7.6 Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos contratados, visando o atendimento 

das normas, especificações e instruções estabelecidas neste Contrato e no Edital Pregão nº 
028/2015, e na legislação em vigor. 

7.7 Aplicar ao Contratado, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, 

especificamente este Contrato, pelo descumprimento de suas cláusulas. 
7.8 Transmitir as suas orientações e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 

emergência, sendo-lhe reservado o direito de solicitar da Contratada, por escrito, a posterior 

confirmação de ordens ou instruções verbais. 
 

8. DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1  Entregar o objeto deste Contrato em consonância com as especificações do Edital Pregão 

nº 028/2015, responsabilizando-se integralmente pelos mesmos, bem como pela legislação 
vigente inerente ao Objeto contratual; entregando os materiais, Objeto deste ajuste, de acordo 

com as normas de segurança, de transporte, de armazenagem e acondicionamento. 

8.2  A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato. 

8.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
materiais relacionados na Cláusula Primeira deste Contrato, em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções;  

8.4 Pagar, como única Contratada empregadora, todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o custo da mão-de-obra ou produtos fornecidos, de 

competência da União, dos Estados e dos Municípios bem como os referentes ao respectivo seguro 

de acidente de trabalho, que porventura venham a incidir ou incorrer durante a execução deste 
Contrato. 

8.5 Não executar qualquer alteração ou acréscimo no objeto contratado sem autorização 

escrita da Contratante. 

8.6 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.7 Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução 
do Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

8.8 Comunicar à direção da Contratante, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, eventuais fatos imprevisíveis que possam gerar atraso das entregas na data fixada neste 
Contrato. 
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8.9 A contratada é obrigada a entregar os produtos referentes aos itens em que foram 
vencedoras neste Pregão no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e 

condições constantes no Edital. 

8.10 Atender as solicitações da Contratante, que porventura ocorram, quanto à substituição, 

troca ou reposição de produtos entregues com defeito, danificados ou em desacordo com as 
especificações pactuadas. 

8.11  Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que 

incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos desta licitação e apresentar os 
respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante; 

8.12 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos produtos, inclusive carga e 

descarga, até o local indicado pela Contratante; 
8.13 Assegurar à Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não 

estejam de acordo com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em nenhuma 

hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do Contrato; 
8.14 Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer produtos recusados 

pela Contratante, nos termos do Edital; 

8.15 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Contratante. 
8.16 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 

Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos 

insumos. 
8.17 Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente prestar 

os esclarecimentos necessários; 

8.18 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados quando da entrega dos produtos ou em conexão com ele, ainda que 

acontecido nas dependências da Contratante. 
8.19 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

ao fornecimento do insumo, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

8.20 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste Pregão. 
8.21 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da Contratante, nem poderá 

onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

8.22 É vedado a subcontratação de outra empresa para a entrega dos produtos deste Pregão. 

 
9. DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado em parcelas fixas e irreajustáveis à Contratada, sendo o primeiro 

pagamento efetuado em até _______________, contados a partir da emissão da documentação fiscal 
completa, (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis), que devidamente atestada será 

encaminhada ao setor de Contabilidade. 

9.2. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento 
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subseqüente. 

9.3. Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a 

contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a 

regularização da documentação fiscal. 
9.4. A constatação de irregularidades no fornecimento motivará, sem prejuízo da eventual 

aplicação das penalidades fixadas no presente instrumento, o desconto da importância 

correspondente ao descumprimento. 
 

10. REAJUSTAMENTO, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO CONTRATO 

10.1 O preço ofertado na licitação será fixo.  
10.1.1 Do Reajuste: Os preços apresentados terão seus valores fixos em Reais. Esses valores, 

inicialmente contratados, poderão ser reajustados, somente após um ano, mediante aplicação do 
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Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M/FGV, ou na falta deste, por outro que o substitua, de 
acordo com a legislação federal, especialmente a Lei Federal nº 10.192/01. 

10.2 No interesse da Administração da Contratante, o valor inicial, poderá ser acrescido ou 

suprimido até o limite previsto na Lei nº 8.666/93; 

10.3 A(s) licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária. 

10.4 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 

11.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

11.1  O objeto do presente contrato será recebido desde que estejam de acordo com as 
especificações do edital, da proposta e demais regras deste instrumento, considerando-se ainda os 

procedimentos enunciados a seguir: 

11.2 A CONTRATADA é responsável integralmente pela entrega(s) do Produtos, de acordo com a 
proposta apresentada na licitação todo 5° dia útil de cada mês após assinatura do respectivo 

Contrato, emissão de pedido de compra, a contratada nas quantidades solicitadas, no prazo, no 

local indicado, horário determinados, designado pela Unidade Solicitante, sem custo adicional de 

frete, utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita 
execução dos serviços contratual por conta da contratada, conforme as especificações do ANEXO 

I, sob pena de se estabelecer à caducidade de seu direito, facultando-se a Contratante convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
11.2.1 Não será aceita entrega parcelada do(s) item (ns) solicitado(s). 

11.3 Os produtos contratados deverão ser de boa procedência e, no que couber, segundo os 

padrões definidos pelos órgãos de controle de qualidade e padronização, considerando-se também 
as disposições da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que será aplicada 

subsidiariamente. 

11.4 Os produtos descritos na Cláusula Primeira deste Contrato serão recebidos: 
11.4.1 provisoriamente, por intermédio do responsável pelo recebimento dos produtos no local 

de entrega, para posterior comprovação da conformidade com o que foi efetivamente contratado; 

verificação da qualidade e quantidade do objeto, sendo ainda constatado com as especificações 

descritas na Cláusula Primeira deste Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes. 

11.4.2 definitivamente, por um servidor ou comissão legalmente designada para essa finalidade, 

após comprovação da qualidade e quantidade dos produtos e conseqüente aceitação, 
impreterivelmente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da entrega. 

11.4.3 rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido na Cláusula Primeira deste Contrato. 

11.5 Ainda que os produtos sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 
responsabilidade da contratada pela validade e qualidade dos mesmos. 

11.6 A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, 

qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas 
posteriormente. 

11.7 O produto recusado será considerado como não entregue. 

11.8 A substituição dos produtos recusados nos prazos contidos neste Contrato deverá ocorrer 
imediatamente, a contar da comunicação da irregularidade à Contratada.  

11.9 Os custos de retirada e devolução dos produtos rejeitados, bem como quaisquer outras 

despesas decorrentes, correrão por conta da Contratada, sem quaisquer ônus à Contratante. 

11.10 O objeto contratado deverá ser entregue, conforme especificações constantes na Cláusula 
Primeira, no horário de ___________________. 

11.11 – A inadimplência da CONTRATANTE com referência aos encargos acima especificados, não 

transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste contrato. 

11.12 – A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato. 
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12. DAS PENALIDADES 

12.1 Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, pelo descumprimento das 

obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato. 
12.1.2 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da obrigação não cumprida. 

12.1.3. Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo 
por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 

impostos incidentes, quando destacados no documento fiscal. 

12.1.4. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 
considerados inexecução. 

12.2 Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de suspensão temporária de participação em 

procedimento licitatório e impedimento de contratar com a Administração e, ainda, declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

12.3 Independentemente das sanções retro a licitante ficará sujeita, ainda, à composição das 

perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará 

com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação realizada, na hipótese 
de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo 

inadimplente. 

12.4 As seguintes sanções poderão ser aplicadas a Contratada sem prejuízo da reparação dos 
danos causados à Administração Pública Estadual:  

12.5 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 

haja concorrido, a critério da Contratante, mediante justificativa; 
12.5.1 Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura por período não superior a 

05(cinco) anos que será aplicada nos seguintes casos: 

12.5.2 Descumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
12.5.3Cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

12.5.4 Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

12.5.5 Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
12.5.6 Cometimento reiterado de falhas ou fraudes na execução do Contrato; 

12.6 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, será 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade; 

12.7 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo; 

12.8 A aplicação da penalidade somente ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 
05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

13. DA RESCISÃO 
13.1 Aplica-se ao presente Contrato, no que for cabível, a disposição constante dos artigos 77 a 

80 da Lei Federal n. 8666/93, Artigo 7º da Lei nº 10.520 e no Artigo 14 do Regulamento da 

Licitação na modalidade de Pregão. 
13.2 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora assumidas, sujeitará 

a Contratada às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no Edital do Pregão n.º028/2015, 

garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

13.3 A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente instrumento, sem que 
caiba à Contratada direito a qualquer indenização e sem o prejuízo das penalidades pertinentes, 

nas hipóteses previstas no art. 78, da Lei nº 8666/93, bem como nos casos elencados abaixo:  

13.3.1 A Contratante poderá considerar resilido o Contrato, de pleno direito, independentemente 
de aviso, interpretação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigado a 

suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer titulo, se a Contratada: 

13.3.2 Deixar de executar o Contrato, nos prazos estipulados, ou infringir qualquer disposição 
contratada. 

13.3.3 Tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se. 
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13.3.4 Recusar-se a receber ou executar qualquer solicitação ou instrução para melhor execução 
do Contrato. 

13.3.5 Atrasar, injustificadamente, a execução do Contrato. 

13.3.6 Cometer faltas ou atrasos injustificados durante a execução do Contrato. 

13.3.7 Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do Contrato. 

13.3.8 Na rescisão do Contrato, a Contratante aplicará as penalidades previstas no capítulo 10 

do Edital do Pregão nº 028/2015, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira deste 
Contrato, reservando-se, ainda, o direito de intentar ação judicial para indenização por perdas e 

danos. 

13.4 A rescisão deste Contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados ao Contratante. 

 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

14.2 O presente Contrato poderá ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93. 

 

15. GARANTIA 
15.1 A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos Gêneros 

Alimentícios de Hortifrutigranjeiros, bem como efetuar a substituições imediata, e totalmente as 

suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou contaminado sem 
prejuízo das medidas judiciais cabíveis, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de 

qualidade, facultando á contratante execução e/ou acompanhamento de testes periódicos de 

qualidade dos produtos, bem como acesso às notas fiscais\faturas fornecidas pelas 
distribuidoras. 

15.2 Todo objeto deve estar em quantidades e qualidades, segundo as especificações e 

características constante do edital de licitação e do contrato formalizado, sob pena de devolução 
sem pagamento da Nota Fiscal correspondente e, apuração de responsabilidade de quem tiver 

dado causa, assegurado, entretanto, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 

15.3 Serão observados os prazos de garantia indicados pelos fabricantes que, não dispondo em 

contrário, não deverão ser inferior a 12 (doze) meses. 
15.4 No caso em que o objeto entregue, objeto deste Pregão, não atender às exigências para o 

seu recebimento definitivo, a Contratada será comunicada formalmente pela Contratante, para 

que essa possa tomar as providências necessárias para sanar as falhas apontadas imediatamente 
a contar da comunicação formal, sob pena das sanções legais cabíveis. 

15.5 Durante o período de garantia a Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto 

à qualidade dos Gêneros Alimentícios, bem como efetuar a substituições imediata, e totalmente as 
suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou contaminado sem 

prejuízo das medidas judiciais cabíveis, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de 

qualidade, facultando á contratante execução e/ou acompanhamento de testes periódicos de 
qualidade dos produtos, bem como acesso às notas fiscais\faturas fornecidas pelas 

distribuidoras. 

 
16. DA VINCULAÇÃO  
16.1 – O presente instrumento vincula-se à Lei Federal n.º 10.520/02, Decretos nº 4.820, de 06/01/2006 e à Lei Federal 

n.º 8.666/93, modificada pelas Leis Federais n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, e ao processo de licitação – PREGÃO 

n.º 028/2015, fazendo, portanto, parte integrante do mesmo.      

16.1.1 Aos casos omissos, aplicar-se-à a Lei supra citada e, subsidiariamente o Código Civil. 

 

17. DO FORO 

17.1 Fica eleito o Foro Distrital da Comarca Iguape-SP, com expressa renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não possa 

ser resolvida de comum acordo entre as partes. 

 
 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
 

               * ESTÂNCIA BALNEÁRIA * 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato. 

 

Iguape, _______ de __________ de 2015. 
 

 

 
 

 

 
JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS 

 

1º NOME__________________________  
RG Nº 

 

2º NOME____________________________ 
RG Nº 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


