
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga – SP CEP: 14.430-000 
Telefone: (16) 3143-1172 | www.restinga.sp.gov.br | licitacaorestinga@yahoo.com 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2019 
PROCESSO Nº. 6042/2019 

 
PREÂMBULO 

 
Pregão Presencial nº. 042/2019 
Processo nº. 6042/2019 
Entidade Promotora: Município de Restinga – Estado de São Paulo 
Equipe de Apoio e Pregoeiro nomeados pela Portaria Municipal nº. 621/2019. 
Pregoeira Oficial– Larissa Teixeira Gonçalves 
Pregoeira Substituta – Paula Teixeira Gonçalves 
Equipe de Apoio – Vagner Luiz Pinto. 
 
Data de Emissão: 27 de agosto de 2019. 
Data de abertura: 10 de setembro de 2019. 
Horário: 14:00 horas 
 
AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Restinga - SP, no uso 
legal de suas atribuições, através do Departamento Municipal de Licitações e 
Contratos, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, 
CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. O Pregão Presencial se realizará 
no Departamento de Licitações e Contratos, situado na Rua Geraldo Veríssimo, 633, 
Centro, Restinga - SP, CEP 14.430-000, fone (16) 3143-1172, cujo processo e 
julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, 
com o Decreto Federal 7892 de 23/01/2013 e legislação aplicável pertinente e com o 
descrito neste Edital. 
 
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
deverão ser entregues a(o) Pregoeira(o) até às 14:00 (nove) horas do dia 10 de 
setembro de 2019, com endereço supramencionado, no Departamento de Licitações 
e Contratos. 
 
1. OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, conforme descrito no Termo de Referência, previsto no Anexo II deste Edital. 
 
2. DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. Após a homologação da presente licitação, será assinada uma ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS entre as partes, conforme Anexo IV, com validade de 12 
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(doze) meses, contados a partir da assinatura da mesma. 
2.2. O Município poderá se entender necessário, convocar as empresas registradas 
para assinatura de contrato, conforme modelo contido no Anexo IV, após a assinatura 
da Ata de Registro de Preços. 
2.3. É facultado ao Município, quando a proponente vencedora não atender à 
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada em até 20 
(vinte) dias após a homologação da licitação, nos termos supramencionados, dentro 
do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de 
classificação. 
2.3.1 A critério do Município, quando a quantidade oferecida pelo primeiro colocado 
não atender a demanda do objeto pretendido, poderão ser registrados outros preços, 
desde que justificada, e, comprovada a vantagem desse procedimento e que tais 
preços sejam inferiores aos preços máximos admitidos nesse Edital (Anexo II). 
 
3. PREÇO E DA DOTAÇÃO 
3.1. Valor de referência para a execução do objeto da presente licitação é de 
R$47.596,67 (quarenta e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e 
sete centavos). 
3.2. Os recursos são oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 
A) Departamento: Manutenção de Serviços Administrativos. Responsável: Despesas 
Diversas da Administração. Funcional Programática: 041220002.2005. Natureza: 
3.3.90.30. Ficha 016. Saldo: R$ 33.313,24. 
B) Departamento: Manutenção do Ensino Pré-Escolar. Responsável: Ensino Pré-
Escolar. Funcional Programática: 123650010.2014. Natureza: 3.3.90.30. Ficha 056. 
Saldo: R$ 3.719,62; 
C) Departamento: Manutenção do Ensino Fundamental. Responsável: Ensino 
Fundamental. Funcional Programática: 123610007.2011. Natureza: 3.3.90.30. Ficha 
061. Saldo: R$ 170.289,24; 
D) Departamento: Manutenção da Merenda Escolar. Responsável: Merenda Escolar. 
Funcional Programática: 123060006.2010. Natureza: 3.3.90.30. Ficha 078. Saldo: R$ 
25.266,07; 
E) Departamento: Serviços do Ensino Fundamental com Transf. Responsável: Salário 
Educação – Merenda Escolar. Funcional Programática: 123610009.2013. Natureza: 
3.3.90.30. Ficha 089. Saldo: R$ 92.691,22; 
F) Departamento: Manutenção da Merenda Escolar. Responsável: Merenda Escolar 
Estadual. Funcional Programática: 123060006.2010. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 092. 
Saldo: R$ 32.660,52; 
G) Departamento: Manutenção da Merenda Escolar. Responsáve: Merenda Escolar 
– PNAE. Funcional Programática: 123060006.2010. Natureza: 3.3.90.30. Ficha: 093. 
Saldo: R$ 56.441,95; 
H) Departamento: Serviços de Promoção e Assistência Social. Responsável: Serviço 
de Assistência Social. Funcional Programática: 082440004.2008. Natureza: 3.3.90.30. 
Ficha: 096. Saldo: R$ 20.397,78; 
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I) Departamento: Serviços de Promoção e Assistência Social. Responsável: Serviço 
de Assistência Social. Funcional Programática: 082410019.2008. Natureza: 3.3.90.30. 
Ficha: 097. Saldo: R$ 9.370,63; 
J) Departamento: Serviços de Promoção e Assistência Social. Responsável: Fundo 
Municipal de Assistência Social. Funcional Programática: 082440035.2008. Natureza: 
3.3.90.30. Ficha: 108. Saldo: R$ 22.207,54; 
K) Departamento: Serviços de Promoção e Assistência Social. Responsável: Fundo 
Municipal de Assistência Social. Funcional Programática: 082440035.2008. Natureza: 
3.3.90.30. Ficha: 109. Saldo: R$ 10.000,00 (orçada); 
L) Departamento: Serviços de Promoção e Assistência Social. Responsável: Fundo 
Municipal de Assistência Social. Funcional Programática: 082440035.2008. Natureza: 
3.3.90.30. Ficha: 110. Saldo: R$ 8.132,22; 
M) Departamento: Manutenção de Atividades Esportivas no Município. Responsável: 
Esporte e Lazer. Funcional Programática: 278120014.2019. Natureza: 3.3.90.30. 
Ficha: 152. Saldo: R$ 4.273,24. 
3.3. As fichas mencionadas estão sujeitas a suplementação no Orçamento do 
Município. 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente 
ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 
4.2. Não será permitida a participação de empresas: 
4.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 
4.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
4.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 
Administração, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
4.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
4.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 9.605/98; 
4.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
4.2.7. Inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), nos termos da 
Lei nº. 12.846/13; 
4.2.8. É vedada, em qualquer hipótese, a participação ou a contratação de empresas 
que constem: 
4.2.8.1. No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 
4.2.8.2. Nos Sistemas de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF como 
impedidas ou suspensas; 
4.2.8.3. No Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
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5.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o 
que se segue: 
5.1.1. Quando aos representantes: 
5.1.1.1. Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 
tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
5.1.1.2. Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o 
assina, podendo-se valer de Carta de Credenciamento, cujo modelo está disponível 
no Anexo XI deste Edital, do qual constem poderes para formular oferta e lances, 
negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como para 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento 
particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na 
forma estipulada no subitem 5.1.1.1; 
5.1.1.3. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 
identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto; 
5.1.1.4. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, 
que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço por item; 
5.1.1.5. Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 
5.1.1.6. Será admitido apenas 01 (um) representante para casa licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
5.1.2. Quanto ao pleno atendimento dos requisitos de habilitação: Declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato 
impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido 
no Anexo VI deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 01 (Proposta) e nº. 
02 (Habilitação). 
5.1.3. Quando às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual (MEI) e 
sociedades cooperativas de consumo: Declaração de Microempresa ME, Empresa 
de Pequeno Porte EPP, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, 
microempreendedor individual MEI e sociedades cooperativas de consumo 
visando ao exercídio dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 
123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste 
Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 01 (Proposta) e nº. 02 (Habilitação). 
Caso a Microempresa ME, Empresa de Pequeno Porte EPP, agricultor familiar, 
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produtor rural pessoa física, microempreendedor individual MEI e sociedades 
cooperativas de consumo não apresente o documento especificado no Anexo VII 
deste Edital, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei 
Complementar nº. 123/06 e 147/14. 
 
6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela(o) Pregoeira(o), 
em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo do presente edital. 
6.2. Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o(s) representante(s) da(s) 
Empresa(s) licitante(s) entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de 
preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento a 
admissão de novos licitantes. 
6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as 
seguintes informações: 
 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE RESTINGA-SP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0__/20__. 
RAZÃO SOCIAL E Nº. DO C.N.P.J. DA PROPONENTE 

 
6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, 
as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE RESTINGA-SP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0__/20__. 
RAZÃO SOCIAL E Nº. DO C.N.P.J. DA PROPONENTE 

 
6.4.1 A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para 
desclassificação do licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega.  
5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o 
Envelope 02 - Documentos de Habilitação. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1. O Anexo III poderá ser utilizado para a apresentação da Proposta, datilografado, 
impresso ou preenchido a mão de forma legível (não será aceito o preenchimento a 
lápis), em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem ofertas alterantivas, datado e 
assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 
7.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 
na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer 
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acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
7.3. Deverão estar consignados na proposta: 
7.3.1. A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante; 
7.3.2. Valor unitário do item em algarismos e o total por extenso, expressos em moeda 
corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária incluindo, além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim 
como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento 
do objeto da presente licitação; 
7.3.2.1. O preço ofertado é fixo e deverá ser apresentado com precisão de duas casas 
decimais; 
7.3.2.2. Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado. 
7.3.3. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data de abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por 
acordo das partes; 
7.3.4. Declação impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam 
todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-
se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste 
certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no Item 5.1. 
8.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão à Pregoeira os 
Envelopes nº. 01 e nº. 02, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de 
Preços e a Documentação de Habilitação. 
8.3. No tocante aos preços, as propostas serão julgadas pelo critério “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, nos termos do art. 45, §1º, I, Lei Federal nº. 8.666/93. 
8.3.1. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor total por extenso e 
as correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
8.4. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
8.4.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital; 
8.4.2. Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 
ofertadas pelos demais licitantes; 
8.4.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
8.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 
8.6. As propostas desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
8.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais, com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 
8.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
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anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até 
o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, 
independentemente do número de licitantes; 
8.6.3. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidinido-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços; 
8.6.3.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordemação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances; 
8.6.3.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
8.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
8.8. Após a fase de lances serão classificadas, na ordem crescente de valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 8.6.1. e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço 
ofertado. 
8.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades legais cabíveis. 
8.10. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço. 
8.11. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
8.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério 
da Pregoeira, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias 
estipuladas neste Edital. 
8.12.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, efetivamente entregues, poderão ser sanadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 
apresentação de documentos novos; 
8.12.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, que anexará aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada; 
8.12.3. O Município de Restinga – SP não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
8.13. Constado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor; 
8.13.1. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 
exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem 
de classidicação, sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada 
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vencedora. 
8.14. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio 
e pelos licitantes presentes. 
8.15. A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 
apresentadas, devendo os licitantes atenderem às solicitações no prazo por ela 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
9. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 
Para habilitação, todos os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação: 
9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
9.1.1. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, conforme o caso, 
na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos 
termos da lei e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
9.1.2. Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
9.1.3. Os documentos relacionados no subitem 9.1.1. não precisarão constar do 
Envelope nº. 02 – Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão. 
9.2. REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA 
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 
9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
9.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, 
mediante a apresentação das seguintes certidões: 
9.2.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
9.2.3.2. Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa 
de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos 
termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de insenção 
ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da 
lei; 
9.2.3.3. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 
Mobiliários expedida pela Secretaria Municipal competente; 
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9.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.2.5. Prova de existência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII – A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452 de 1º de 
maio de 1943; 
9.2.6. A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas ME, Empresas de 
PEquieno Porte EPP, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, 
microempreendedor individual MEI e sociedades cooperativas de consumo somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
9.2.6.1. As Microempresas ME, Empresas de Pequeno Porte EPP, agricultor familiar, 
produtor rural pessoa física, microempreendedor individual MEI e sociedades 
cooperativas de consumo por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição1; 
9.2.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contrar da publicação da homologação 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério deste Município de Restinga – 
SP, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
9.2.6.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.2.6.2 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão 
pública, retomar os atos referenes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, 
XXIII da Lei nº. 10.520/02. 
9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
9.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação juricial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
9.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
9.4.1. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº. 42.911 de 06.03.98 
(Anexo VIII). 
9.4.2. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrada e subscrita por seu 
representante legal, de que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 
nº. 123/06, estando enquadradas nas figuras de Microempresa ME, Empresa de 
Pequeno Porte EPP, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, 

                                                
1 Lei Complementar nº. 123/06. Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

http://www.restinga.sp.gov.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga – SP CEP: 14.430-000 
Telefone: (16) 3143-1172 | www.restinga.sp.gov.br | licitacaorestinga@yahoo.com 

microempreendedor individual MEI e sociedades cooperativas de consumo, conforme 
modelo do Anexo VII deste Edital. 
9.4.3. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrada e subscrita por seu 
representante legal de que tomou conhecimento prévio do Edital e não se encontra 
inidônea para contratar com o Poder Público, conforme modelo do Anexo IX deste 
Edital. 
9.4.4. Declaração do licitante, elaborada em papel timbrada e subscrita por seu 
representante legal, de que inexistem fato superveniente ou impeditivo de habilitação, 
conforme modelo do Anexo X do Edital. 
9.4.5. Licença de Funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária da sede da 
licitante, dentro de seu período de validade. 
9.5. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
9.5.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo por cópia simples, desde 
que acompanhada do original, para que seja autenticado pela Pregoeira ou por um 
dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. 
9.5.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
9.5.3. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, o 
Município aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas; 
9.5.4. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 
em nome da matriz; 
9.5.4.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 
participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a 
documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos subitens 9.1 a 9.5; 
9.5.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante; 
9.5.6. A Pregoeira ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na 
Internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 
 
10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDUCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1. Até 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
10.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edial e 
protocolada na Seção de Licitações ou na recepção da Prefeitura Municipal de 
Restinga. 
10.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
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10.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 
Edital, implicará na plena aceitação por parte das interessadas, das condições nele 
estabelecidas. 
10.5. Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção abrindo-se, então, o prazo de três dias que começará a 
correr a partir do dia em que houver expediente neste Municipio de Restinga/SP para 
a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual numero de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
10.5.1. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos 
devidamente fundamentados à autoridade competente. 
10.5.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultarpa na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.5.3. Os recursos devem ser protocolados de modo físico no Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro, Restinga/SP. 
10.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, 
por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, 
competindo à autoridade competente homologar o certame e determinar a 
convocação do vencedor para a assinatura do contrato. 
10.7. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após 
a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de 
homologação do certame e determinar a convocação do vencedor para a assinatura 
do contrato. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 
de termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo V. 
11.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazo de validade 
vencidos, este Município de Restinga/SP verificará a situação por meio eletrônico hábil 
de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
11.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o 
adjudicatário será notificado para, no prazo de cinco dias úteis, comprovar a situação 
de regularidade de que trata o subitem 11.1.1 anteior, mediante a apresentação das 
certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação 
não se realizar. 
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12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DA ENTREGA DOS 
PRODUTOS 
12.1. O Termo de Referência dispõe sobre a forma de entrega e condições de entrega 
dos equipamentos. 
 
13. DA FORMA DE PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria deste Município de Restinga em 
até 30 (trinta) dias corridos contados da data do recebimento definitivo, em conta 
corrente da Contratada, mediante a apresentação dos originais da Nota Fiscal/Fatura. 
13.1.1. Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011, ficam 
obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota 
Fiscal, model 1 ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade 
econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta 
ou indireta. 
13.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 
13.3. A contagem do prazo para o pagamento considerará dias corridos e terá como 
início o encerramento em dias de expediente neste Município de Restinga – SP. 
13.4. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará os documentos de 
cobrança para o gestor indicado no contrato. 
13.5. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratada carta de correção, quando couber, ou ainda 
pertinente regularização que deverá ser encaminhada a este Município de Restinga – 
SP no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
13.5.1. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o 
prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeito às sanções previstas o art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, além das 
sanções previstas nos arts. 86 e seguintes da Lei nº. 8.666/93 e demais penalidades 
legais. 
14.2. Sem prejuízo das sanções previstas no Item anterior, haverá aplicação das 
penalidades previstas no art. 6º. da Lei nº. 12.846/13, observadas as infrações 
previstas no art. 5º da mesma Lei e mediante o devido processo administrativo. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
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contratação. 
15.2. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado ou 
qualwuer meio idôneo de publicidade escolhido pela Municipalidade. 
15.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado. 
15.4. Após a celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de 
cinco dias, findo o qual serão inutilizados. 
15.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
15.6. Para dirimir quaiquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Franca, Estado de São 
Paulo. 
15.7. São partes integrantes deste Edital: 
a) ANEXO I – Recibo de Retirada do Edital pela Internet; 
b) ANEXO II – Termo de Referência; 
c) ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial; 
d) ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
e) ANEXO V – Minuta de Contrato; 
f) ANEXO V.I – Termo de Ciência e Notificação; 
g) ANEXO V.II – Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP 
h) ANEXO VI - Modelo Declaração de Habilitação; 
i) ANEXO VII - Modelos de Declaração de ME e EPP; 
j) ANEXO VIII - Modelo de Declaração Ministério do Trabalho; 
k) ANEXO IX – Modelo de Declaração de que Tomou Conhecimento do Edital e 
Inidoneidade; 
l) ANEXO X – Modelo de Declaração de Fato Superveniente; 
m) ANEXO XI – Modelo de Carta de Credenciamento; 
 

Restinga – SP, 27 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I – RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019 

PROCESSO Nº. 6042/2019 

 

Denominação: ______________________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________ Estado: ________________ 

Telefone/Fax: ______________________________________________________________ 

 

Obtivemos, através do acesso à página www.restinga.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local e data: _______________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

Senhor licitante, 

Visando à comunicação furura entre este Município de Restinga – SP e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao 
Departamento de Licitações e Contratos pelo e-mail licitacaorestinga@yahoo.com 

A não remessa do recibo exime o Município de Restinga – SP da comunicação, por meio de 
fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo, posteriormente, 
qualquer reclamação. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações, 
esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo licitatório. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019 
PROCESSO Nº. 6042/2019 

 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
HORTIFRUTIGRANJEROS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
1.2- CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 
 

ITEM UND QTD MATERIAL 

01 800 Kg 
Abobora Moranga kg: Produto de boa qualidade, com casca firme, lisa, 
lustrosa e macia, aspecto fresco. Livre de partes apodrecidas, larvas e 
amassados. 

02 800 Kg 
Abobrinha Italiana kg: Produto de boa qualidade, com casca firme, lisa, 
lustrosa e macia, cor e aspecto fresco. Livre de partes apodrecidas e larvas. 

03 1000 Kg 
Chuchu kg: Produto de boa qualidade, bem desenvolvido. De cor verde e 
tamanho uniforme, de médio a grande e de aspecto fresco. 

04 700 Kg 
Mandioca Descascada sem Pavio kg: Produto de boa qualidade 
descascada e limpa, com aspecto, aroma e sabor típicos do produto, polpa 
branca ou amarelada e de aspecto fresco. 

05 1500 Kg 

Tomate kg: Produto de boa qualidade, sem defeitos na casca, bem 
desenvolvidos e maduros, porém firmes. Graúdos, com cor e conformação 
uniformes. A polpa deve estar intacta e o alimento deve apresentar aspecto 
de fresco. 

06 900 Kg 
Abacaxi Perola kg: Fruta de qualidade, doce, sem partes apodrecidas ou 
amolecidas, com aspecto firme. 

07 300 Kg 
Abacate kg: de tamanho regular e grande, de 1ª qualidade, cor e formação 
uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. Embalado em caixa própria. 

08 1000 Kg 
Banana Prata kg: Banana prata de 1a qualidade, graúdas, em penca, firmes, 
com 60 a 70% de maturação, sem ferimentos ou defeitos. 

09 900 Kg 

Manga Palmer kg: Fruta de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado 
em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes e 
embalagem secundária de papelão. 

10 900 Kg 
Melancia kg: Fruta de boa qualidade, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniforme. Bem desenvolvida, madura e de aspecto fresco. 

11 800 Kg 

Batata doce kg: Produto de boa qualidade, lavada, com tamanho e cor 
uniforme, sem defeitos graves na casca, livre de umidade externa, 
desprovido de sabor ou odor estranho, sem manchas esverdeadas ou 
brotos, de aspecto fresco. Embalado em caixa própria. 

 

1.3. DA JUSTIFICATIVA 
Em que pese haver Chamamento Público para aquisição dos Hortifrutigranjeiros da 
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Agricultura Familiar (Chamamentos Públicos nº. 002/2019 e 003/2019), cujo objetivo 
é attender a merenda escolar, este Pregão visa à aquisição dos mesmos produtos 
para attender outros setores, além de atender a merenda escolar em períodos em que 
não são produzidos. 
 
1.4. DO VALOR DE REFERÊNCIA 
 

ITEM UND QTD MATERIAL 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

01 800 Kg 

Abobora Moranga kg: Produto 
de boa qualidade, com casca 
firme, lisa, lustrosa e macia, 
aspecto fresco. Livre de partes 
apodrecidas, larvas e amassados. 

R$4,59  R$3.672,00  

02 800 Kg 

Abobrinha Italiana kg: Produto 
de boa qualidade, com casca 
firme, lisa, lustrosa e macia, cor e 
aspecto fresco. Livre de partes 
apodrecidas e larvas. 

R$4,92  R$3.938,67  

03 1000 Kg 

Chuchu kg: Produto de boa 
qualidade, bem desenvolvido. De 
cor verde e tamanho uniforme, de 
médio a grande e de aspecto 
fresco. 

R$4,16  R$4.156,67  

04 700 Kg 

Mandioca Descascada sem 
Pavio kg: Produto de boa 
qualidade descascada e limpa, 
com aspecto, aroma e sabor 
típicos do produto, polpa branca 
ou amarelada e de aspecto fresco. 

R$4,54  R$3.180,33  

05 1500 Kg 

Tomate kg: Produto de boa 
qualidade, sem defeitos na casca, 
bem desenvolvidos e maduros, 
porém firmes. Graúdos, com cor e 
conformação uniformes. A polpa 
deve estar intacta e o alimento 
deve apresentar aspecto de 
fresco. 

R$5,97  R$8.955,00  

06 900 Kg 

Abacaxi Perola kg: Fruta de 
qualidade, doce, sem partes 
apodrecidas ou amolecidas, com 
aspecto firme. 

R$7,29  R$6.561,00  

07 300 Kg 

Abacate kg: de tamanho regular e 
grande, de 1ª qualidade, cor e 
formação uniforme, com polpa 
intacta e firme, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Embalado 
em caixa própria. 

R$5,09  R$1.527,00  

http://www.restinga.sp.gov.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
- Estado de São Paulo - 

Departamento de Licitações e Contratos 

 

 

 

Rua Geraldo Veríssimo, 633 – Centro – Restinga – SP CEP: 14.430-000 
Telefone: (16) 3143-1172 | www.restinga.sp.gov.br | licitacaorestinga@yahoo.com 

08 1000 Kg 

Banana Prata kg: Banana prata 
de 1a qualidade, graúdas, em 
penca, firmes, com 60 a 70% de 
maturação, sem ferimentos ou 
defeitos. 

R$3,98  R$3.976,67  

09 900 Kg 

Manga Palmer kg: Fruta de boa 
qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, com polpa intacta e 
firme. Acondicionado em 
embalagem plástica, flexível, 
atóxica, resistente, transparentes 
e embalagem secundária de 
papelão. 

R$7,64  R$6.879,00  

10 900 Kg 

Melancia kg: Fruta de boa 
qualidade, apresentando 
tamanho, cor e conformação 
uniforme. Bem desenvolvida, 
madura e de aspecto fresco. 

R$2,68   R$2.409,00  

11 800 Kg 

Batata doce kg: Produto de boa 
qualidade, lavada, com tamanho e 
cor uniforme, sem defeitos graves 
na casca, livre de umidade 
externa, desprovido de sabor ou 
odor estranho, sem manchas 
esverdeadas ou brotos, de 
aspecto fresco. Embalado em 
caixa própria. 

R$ 2,93  R$2.341,33  

 

Valor Total: R$ 47.596,67 (quarenta e sete mil quinhentos e noventa e seis reais 
e sessenta e sete centavos). 
 
1.5. DO PAGAMENTO 
Condições de pagamento: o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias da entrega do 
bem no local indicado, oportunidade em que deverá ser apresentada a Nota 
Fiscal/Fatura, de acordo com as normas do Edital. 
 
1.6. DO PRAZO PARA ENTREGA 
O prazo para entrega dos produtos é de 03 (três) dias contados a partir da emissão 
da Ordem de Fornecimento pela Prefeitura Municipal de Restinga, no Departamento 
indicado pela Administração, sob pena de incorrer nas penalidades constantes no 
Artigo 7º., Lei 10.520/2002, bem como na multa contratual. 
 
1.7. DO LOCAL DE ENTREGA 
A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada na Cozinha Piloto do 
Município, situana na Rua Coronel Amélio Rosa, s/nº. 
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1.8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os materiais deverão ser todos de Primeira Linha, sob pena de desclassificação do 
item ou não recebimento do objeto. 
A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas de transporte para entrega 
dos materiais, sendo este adequado e com vistoria nos órgãos de trânsito e sanitários 
competentes, sem ônus para a administração municipal. 
Os materiais deverão ser entregues somente mediante requisição de compra sob 
pena de não pagamento dos produtos. 
 

Restinga, 27 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

Larissa Mirelly Rodrigues 
Nutricionista Responsável 
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ANEXO III 
PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIALN°. 042/2019 
 
 

A simples apresentação desta Proposta é considerada como indicação bastante de 
eu inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Fone: 

E-mail: 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Item Qde Und Produtos Valor 
Unitário 

Valor Total 

      

 
Valor Total: R$____________________ (valor total por extenso) 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______ dias (mínimo de 60 (sessenta) 
dias), contados da data de abertura dos envelopes. 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as 
especificações exigidas no Anexo II do Edital, responsabilizando-me pela qualidade 
dos materiais/serviços contratados, inclusive promovendo readequações, sempre que 
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 
proposto. 
DECLARO que os preços indicados contemplam todos os custos diretor e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 

Local e data. 

 

Assinatura representante legal da empresa e carimbo CNPJ 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 
 
 
 
Aos ____ dias do mês de ____ de ____, nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Restinga - SP, situada na Rua Geraldo Veríssimo, 633, Centro, na cidade de Restinga, 
Estado de São Paulo, Fone (16) 3143-1172, CEP 14.430-000, O MUNICÍPIO DE 
RESTINGA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 
número 45.318.581/0001-42, através de seu Prefeito Municipal, AMARILDO TOMÁS 
DO NASCIMENTO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 
___/___, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, 
homologado em _____, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve 
Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas 
as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e 
seu respectivo item que se segue:- 
 
Item 01: (nome da empresa), com sede na ____, representada neste ato, por seu 
representante legal, Sr ____, portador da cédula de identidade RG nº ____ e 
CPF/MF nº ____; 
 
1 – OBJETO 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos 
produtos especificados no Termo de Referencia, Anexo II do Edital do Pregão 
Presencial nº ___/20__, que passa a fazer parte integrante dessa Ata, 
independentemente de transcrição. 
 
2 – VIGÊNCIA  
A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados da data 
da assinatura da mesma. 
2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 
3.931/2001, o Município de Restinga não está obrigado a adquirir exclusivamente por 
intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços 
nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, 
assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de 
igualdade de condições. 
 
3 – CONTRATO 
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3.1 - Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão 
celebrados contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.  
3.2 - O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá ser substituído pela Nota de 
Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e § 4º, da Lei 8.666/93. 
 
4 – PREÇOS 
Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços constam do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata. 
 
5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
5.1 – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas 
através do Departamento de Compras através da emissão de Ordem de 
Fornecimento. 
5.2 – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da 
contratada ou encaminhados por fac-símile. 
5.3 - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de ___(_____) dias a contar da ordem 
de fornecimento emitida pela Administração Pública Municipal, no Departamento 
indicado pela Administração. 
5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 
fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecidas as condições da Ordem de 
Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência que precedeu a 
formalização dessa Ata. 
5.5 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou 
condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: 
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e  
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 
constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 
5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das 
sanções previstas por inadimplemento. 
5.7 – O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no 
mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis 
com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição. 
 
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes 
hipóteses: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro 
de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem 
justificativa aceitável; 
c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar 
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superior ao praticado no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente justificadas; 
f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato 
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
6.2 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos 
nas alíneas “a” a “e” do item anterior, será formalizada em processo próprio e 
comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 
 
7 – FISCALIZAÇÃO  
7.1 - Cabe ao Município, através de seus Departamentos de Compras, proceder à 
fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de 
todas as especificações e prazos de entrega. 
7.2 – Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou 
totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que 
esteja sendo entregue fora do prazo estabelecido. 
7.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser formalmente 
comunicadas ao Departamento de Licitações do Município, para que sejam tomadas 
as providências necessárias, ou até mesmo, quando for o caso, encaminhadas ao Sr. 
Prefeito Municipal para a aplicação das penalidades previstas. 
 
8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
8.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os 
inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a 
entrega dos produtos no local determinado para a execução do objeto do contrato: 
a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil 
(Lei nº 10.406/2002). 
8.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela 
contratada. 
8.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, 
o fato deverá ser comunicado ao Município, até 24 (vinte e quatro) horas após a 
ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será 
considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento 
da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
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9 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
9.1. Correrão por conta das Unidades Orçamentárias; Categoria Econômica e 
Funcional Programática a seguir estabelecidas: ****** 
 
10 – FORO 
10.1 – Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da 
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Franca – Estado de São Paulo. 
 
11 – CÓPIAS 
11.1 – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
a) 02 (duas) para o Município; 
b) 01 (uma) para a empresa registrada; 
c) 01 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial   
 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada 
pelo MUNICÍPIO DE RESTINGA-SP, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, e pelo(s) Sr.(s) _____, 
representando a(s) Empresas Registradas, tendo como testemunhas o ____ e o ____, 
a todo o ato presentes. 
 

Restinga, _____ de ________________ de 20______. 
 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Representante da Empresa 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1)___________________________ 
 
 
2)___________________________  
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ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

Pregão Presencial nº 042/2019 
Processo nº 6042/2019 

 
 
OBS.: O CONTRATO, NO CASO DO PRESENTE PREGÃO, PODERÁ SER 
SUBSTITUÍDO PELA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA NA FORMA DO ARTIGO 
62, “CAPUT” E § 4º, DA LEI 8.666/93. 
 
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
MUNICIPALIDADE DE RESTINGA-SP E *************************************************.  
 
 
Contrato nº 
 
 
O MUNICÍPIO DE RESTINGA - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob o número 45.318.581/0001-42, sediada na Rua Geraldo Veríssimo, nº 
633, Centro, Restinga – SP, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO, (qualificação completa), doravante 
designada simplesmente CONTRATANTE, e *****, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º *****, 
com Inscrição Estadual sob nº *****, com sede na *****, nº, Bairro *****, na cidade de 
*****, CEP: *****, neste ato representada por seu *****, Sr. ***** (qualificação completa), 
denominado CONTRATADA, tendo em vista o preço homologado e registrado da 
licitação por PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/_____, de conformidade com a Lei n.º 
8.666/93 e demais normas legais pertinentes mediante o estabelecimento das 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: DO OBJETO 
Primeira: O objeto do presente contrato é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência e do Edital, objeto do Pregão 
Presencial nº. ____/____, que ficam fazendo parte integrante do presente 
instrumento, independente de transcrição, correspondendo ao item 01. 
 
DA EXECUÇÃO 
Segunda: O fornecimento do equipamento licitado ocorrerá de acordo com o que 
consta do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº. ____/____, que 
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se torna parte integrante e indivisível deste contrato, independentemente de 
transcrição. 
 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
Terceira: O objeto da presente licitação será recebido em até 30 (trinta) dias corridos, 
contados da requisição, conforme Edital. 
Quarta: Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante 
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Documento de 
Identidade (RG), do servidor da CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 
Parágrafo primeiro: Os equipamentos descritos no Edital e Termo de Referência deste 
Pregão serão considerados recebidos, desde que aferido pela fiscalização do 
Departamento Municipal de Educação, constatando-se que o tipo e a qualidade do 
material fornecido estejam de acordo com o solicitado. 
 
DO PREÇO 
Quinta: O preço, para a presente contratação, é no valor global de R$ ***** (*****). 
Parágrafo primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados 
da data da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de 
Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, nos termos do Edital do Pregão 
Presencial nº. _____/_____. 
 
DO PRAZO 
Sexta: O presente contrato vigorará até ***********************. 
Sétima: Fica expressamente previsto neste contrato, a possibilidade de acréscimo ou 
redução das quantidades licitadas, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) fixado pelo artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
DAS GARANTIAS 
Oitava: As despesas decorrentes do presente contrato serão garantidas por dotação 
própria, constante do orçamento vigente, sendo: **********************. 
 
DA RESCISÃO 
Nona: Havendo descumprimento do pactuado resultará na rescisão, incorrendo a 
Contratada nas penalidades previstas no art. 7º, da Lei nº. 10.520/02, ficando ajustado 
que o simples atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas não ensejará 
motivo para rescisão. 
Parágrafo Primeiro: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo período de até (05) cinco anos. 
Parágrafo Segundo: Sem prejuízo das sanções previstas no Item anterior, haverá 
aplicação das penalidades previstas no art. 6º. da Lei nº. 12.846/13, observadas as 
infrações previstas no art. 5º da mesma Lei e mediante o devido processo 
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administrativo. 
Décima: A CONTRATADA declara-se ciente dos motivos que ensejam a Rescisão 
Contratual, conforme elencado no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações subseqüentes, aplicando-se, no todo ou em parte, o que couber no 
presente contrato. 
 
DA LICITAÇÃO 
Décima Primeira: Este contrato fica vinculado ao Edital nº _____/_____, na 
modalidade licitatória Pregão Presencial para Registro de Preços, bem como à 
proposta da CONTRATADA, vencedora dos itens relacionados na Cláusula Primeira 
deste Termo, cujos elementos ficam fazendo parte integrante deste instrumento, 
independente de transcrição. 
 
DA LEGISLAÇÃO 
Décima Segunda: A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 
casos omissos é a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, 
Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, Lei Municipal n.º 1.810 de 20 de abril de 2007 
e Lei Federal 8.666/93, com as alterações subseqüentes, bem como, no que for 
compatível, o Código Civil Brasileiro. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Décima Terceira: As partes elegem o Foro da Comarca de Franca, Estado de São 
Paulo, para dirimir qualquer dúvida que possa advir da execução do presente contrato. 
 
E por estarem plenamente justas e contratadas, assinam as partes este instrumento, 
em duas vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas, para que produza os 
efeitos de Lei. 
 
Restinga, ********* de ************* de 20**. 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA 
AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 
 

 
********************************************* 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
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ANEXO V.I – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

(Para apresentação de documentação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(Contratos) 

 
CONTRATANTE: ___________________________________________________________ 
CONTRATADO: ____________________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________________ 
OBJETO: __________________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)___________________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido 
na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: ____________________________________________________________ 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Cargo:____________________________________________________________________ 
CPF: __________________________________ RG: _______________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ________________________________________________ 
E-mail institucional __________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________ 
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Telefone(s):________________________________________________________________ 
Assinatura:_________________________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Cargo:____________________________________________________________________ 
CPF: __________________________________ RG: _______________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ________________________________________________ 
E-mail institucional __________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________ 
Telefone(s):________________________________________________________________ 
Assinatura: ________________________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Cargo:____________________________________________________________________ 
CPF: __________________________________ RG: _______________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ________________________________________________ 
E-mail institucional __________________________________________________________ 
E-mail pessoal:_____________________________________________________________ 
Telefone(s):________________________________________________________________ 
Assinatura: ________________________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.  
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ANEXO V.II – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

(Para apresentação de documentação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) 

 

ANEXO LC-03 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: 
CNPJ Nº: 
CONTRATADA: 
CNPJ Nº: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
OBJETO: 
VALOR (R$): 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob 
as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 
licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à 
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos 
quando requisitados. 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob 
as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 
licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo 
processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários; 
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 
contemplado em suas metas;  
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 
LOCAL e DATA: 
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)  
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 

Eu _______ (nome completo), RG n°. __________, 
representante legal da ___________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n°. 
___________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente 
as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do 
Pregão Presencial _____/2019, realizado pelo Município de Restinga, inexistindo 
qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________, em ____ de ______________ de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do representante: _______________ 
RG do representante: _____________________ 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA DE OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 
convocatório, que a empresa __________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ n°. _____________ é 
(   ) MICROEMPRESA – ME 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
(   ) AGRICULTOR FAMILIAR 
(   ) PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA 
(   ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI 
(   ) SOCIEDADE COOPERATIVA DE CONSUMO 
Nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e § 1° e 2°, bem como não 
possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° 
da Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos 
artigos 42 a 45 da referida Lei Complementar, no procedimento licitatório do Pregão 
Presencial n°. ____/2019, realizado pelo Minicípio de Restinga/SP. 
 
 
 
 
 

_____________, em ____ de ______________ de 2019. 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 

Nome do representante: _______________ 
RG do representante: _____________________ 
 
(deverá ser apresentada na fase de Credenciamento e na Habilitação)  
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALAHO 

 
 
 
 
 

Eu ___________ (nome completo), representante legal da 
empresa (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão 
Presencial n°. _____/2019, do Município de Restinga/SP, declaro, sob as penas da 
lei, que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 
e alterações posteriores, a (denominação da pessoa jurídica encontra-se em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto n inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

 
 
 
 
_____________, em ____ de ______________ de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do representante: _______________ 
RG do representante: _____________________ 
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ANEXO IX 
 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 

Modelo de Declaração 
 
 

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que os documentos 
que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de 
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do objeto. 
 

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que não se 
encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 
. 
 

 

 ____________________, _____de _______________de 20 _____. 
 
 
 
 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO X 
 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 

Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação 
 
 

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências 
posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios sob as penas da lei. 
 

 

____________________, _____de _______________de 20 _____. 
 
 
 
 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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ANEXO XI 
 
 
 
Município de Restinga – São Paulo 
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 

Modelo de Carta de Credenciamento 
 

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação. 
* anexar cópia do RG e CPF do Credenciado e do Contrato Social. 

 
 
 
Indicamos o (a) Sr.(a) ____________________________________________, 
portador da cédula de identidade nº _______________________, Órgão expedidor 
__________________, CPF n.º ____________________________ como nosso 
representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar ou assinar 
documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances, prestar todos os 
esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, 
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 
Credenciamento. 

 

____________________, _____de _______________de 20 _____. 
 
 
 
 
 
 
 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) 
(assinatura e carimbo do CNPJ) 
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