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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP

Pregão Presencial nº 67/2021
Processo nº 189/2021
Objeto: Aquisição de cestas natalinas e pernil para distribuição aos servidores

públicos municipais e estagiários (Lei Municipal nº 3.993/14, alterada pela Lei

nº 4.141/15)

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sobo n.º

08.528.442/0001-17, estabelecida na cidade de São José do Rio Preto, à Rua Wilk

Ferreira de Souza, n.º 251, Distrito Industrial, por seu representante legalao final

subscrito, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no

artigo 4º, XVII, da tei nº 10.520/02, interpor o presente RECURSO

ADMINISTRATIVO, o que faz mediante as razões de fato e de direito expostas a

seguir expostas:

Av. Benedito Rodrigues Lisboa, nº2385

Jardim Vivendas, São José do Rio Preto - SP - CEP: 15090-370
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|- DOS FATOS

Em 03 de Novembro de 2021, a empresa

recorrente participou de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial

nº 67/2021, o qual objetivava a aquisição de cestas natalinas e pernil para

atendimento das necessidades da prefeitura do Município de Novo Horizonte/SP.

Naquela oportunidade, a empresa Alimentar

Distribuidora de Carnes e Frios Eireli ofertou a melhor proposta para O lote 1

(cesta natalina) - R$ 205.824,00 -, sagrando-se vencedora do certame, sendo

seguida pela empresa Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda (R$ 206.865,72).

Ocorre que, dois produtos (itens 9, 10 e 14) que

compõem a cesta natalina ofertada pela empresa vencedora do lote 1 (Doce de

Leite Tradicional, Múionese industrializada e Queijo Parmesão Ralado), não

suprem as exigências mínimas dispostas no Anexo | do edital, tornando-a,

portanto, inapta para fornecer as cestas natalinas a este ente público.

Desta forma, tem-se, como medida de rigor, a

imediata desclassificação da empresa Alimentar Distribuidora de Carnes e Frios

Eireli, em razão dos produtos ofertados para os itens Doce de Leite Tradicional,

Maionese Industrializada e Queijo Parmesão Ralado não suprirem

satisfatoriamente as exigências editalícias, conforme se passa a expor nas

seguintes razões de direito:

1- DO MÉRITO

H.1 - DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ALIMENTAR

DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

Inicialmente, em análise da ata de sessão

derivada do pregão em epígrafe, verifica-se que a empresa Alimentar

Distribuidora de Carnes e Frios Eireli ofertou a proposta vencedora para o lote 1

do certame.

Todavia, diante do valor ofertado pela

concorrente vencedora, a ora recorrente passou a realizar pesquisa

mercadológica dos produtos ofertados pela vencedora, especialmente, dos itens

Doce de Leite Tradicional, Maionese industrializada e Queijo Parmesão Ralado

para verificação do atendimento destes aos requisitos qualitativos presentes no

instrumento convocatório, concluindo, ao final, que, as marcas ofertadas para

estes itens não atendiam as exigências mínimas de qualidade requeridas pelo

Município contratante. Senão vejamos:
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11.1.1 — DOCE DE LEITE TRADICIONAL

O edital em seu Termo de Referência — Anexo|
dispõe sobre a descrição e exigências que os produtos contidos na cesta natalina

do lote 1, dentre eles o Doce de Leite Tradicional, deve cumprir para que esteja

apto a aprovação por esta Comissão Licitante. Transcrevem-se as exigências

referentes ao item:

DOCEDE LEITE TRADICIONAL CREMOSO OU EM PASTA (PASTOSO):

18 QUALIDADE. EMBALAGEM DE 390A 400 G. PRODUTO RESULTANTE

DA COCÇÃO DE LEITE COM AÇÚCAR, PODENDO SER ADICIONADO DE

OUTRAS—SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS|PERMITIDAS, ATÉ
Ã

CONVENENTE E PARCIAL  CARAMELIZAÇÃO.

SASE LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM

PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NO PREPARO DO PRODUTO, O

LEITE DEVE ENTRAR NA PROPORÇÃO MÍNIMA DE TRÊS PARTES DE

LEITE PARA UMA DE AÇÚCAR. NÃO PODERÁ CONTER SUBSTÂNCIAS

ESTRANHAS À SUA COMPOSIÇÃO NORMAL, ALÉM DAS PERMITIDAS. O

PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS.

DEVE APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS E COR

AMARELADA OU AMARELO PARDACENTA. COMO COADJUVANTE DA

TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO SERÁ TOLERADO O EMPREGO DE

AMIDO NA DOSAGEM MÁXIMA DE 2%. SERÁ TOLERADA A ADIÇÃO DE

AROMATIZANTES NATURAIS. SERÁPROIBIDO ADICIONAR AO DOCE DE

LEITE GORDURAS ESTRANHAS, GELEIFICANTES OU OUTRAS

SUBSTÂNCIAS, EMBORA INÓCUAS, EXCETO O BICARBONATO DE SÓDIO

EM QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSÁRIA PARA A REDUÇÃO

PARCIAL DA ACIDEZ DO LEITE. O PRODUTO DEVE APRESENTAR TEOR

DE UMIDADE MÁXIMA DE 30%P/P. O PRODUTO DEVE APRESENTAR

SELO DO SIF. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM

EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POTE OU LATA DE PESO LÍQUIDO DE 3906
A 400 G, ATÓXICA, LACRADA. AS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR

INTACTAS, NÃO DEVERÃO APRESENTAR

—
AMASSAMENTO,

VAZAMENTO E OUTRAS CONDIÇÕES QUE ALTEREM A QUALIDADE DO

PRODUTO. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE

ACORDO COM A NTA 56 (NORMAS TÉCNICAS PARA DOCE DE LEITE -

DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E PORTARIA Nº354 DE 04/09/97 QUE
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APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E

QUALIDADE DO DOCE DE LEITE, RESOLUÇÕES E INSTRUÇÕES

NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E

ABASTECIMENTO E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESIGNA
Õ : / DOCE com SORO DE LEITE/ DOCE

SABOR DOCE DELEITE OU SIMILAR. O PRODUTO COTADO É “DOCE DE

LEITE TRADICIONAL”

Desta forma, tem-se que as marcas que não

atingirem as especificações e quantidades mínimas previstas acima, serão,

consequentemente, reprovadas.

in casu, verifica-se que a referida situação

ocorre com o item ofertado pela empresa vencedora (marca triângulo), visto

que este na realidade é comercializado como “Doce Pastoso com Leite”, o que
diverge do previsto no instrumento convocatório, que dispõe expressamente que
itens designados como “Doce com Leite” serão rejeitados. Colaciona-se:

Ea
Evidente que o não cumprimento deste requisito

influencia diretamente na qualidade do produto e consequentemente no preço
ofertado pela licitante, não podendo o produto da marca Frimesa (Doce de Leite

ofertado pela Recorrente), em hipótese alguma, ser equiparado ao da marca

Triângulo, que na realidade sequer pode ser considerado Doce de Leite.
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Além disso, o “Doce pastoso com leite” da marca

Triângulo possui em sua composição o estabilizante “Citrato de Sódio”,

componente este que não está previsto no descritivo do item, o qual se limita a

expor que o produto a ser ofertado deve conter “Leite, Açúcar e conservantes

como Bicarbonato de Sódio, Citrato de Potássio, Sorbato de Potássio e Cloreto de

Sódio”. A presença do estabilizante pode ser confirmada pela Ficha Técnica em

anexo:

informação nutidora

Composição
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Desta forma, evidente que o produto oferecido

(Doce Pastoso com Leite da marca Triângulo) não supre as necessidades desta

contratante, sendo, medida de justiça, a desclassificação da vencedora do

certame pela inviabilidade de sua proposta.

1.1.2 — MAIONESE INDUSTRIALIZADA

Constata-se situação análoga a retroaludida, no

tocante ao item 10 do lote 1, Maionese industrializada da marca Liza, ofertada

pela vencedora.

Conforme se denota nas especificações do

produto previstas no rótulo do produto, a Maionese da marca Liza contém em
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sua composição “gema de ovo”, o que diverge do disposto no edital, que prevê

a necessidade do produto conter “ovos asteurizados”.

A divergência entre produto e instrumento

convocatório é notória, bastando a confrontação das informações veiculadas pela

fabricante e o descritivo do item 10 do Anexo | do ato convocatório, o qual se

transcreve:

MAIONESE INDUSTRIALIZADA.

Emulsão cremosa obtida com ovo e óleo vegetal, adicionada de

condimentos e outras substâncias comestíveis permitidas desde que

mencionadas. Deverá ter no mínimo,três gemas de ovos por litro e, no

mínimo 65% de óleo vegetal estível. Poderá ter no máximo 0,5%

de amido. Deverá apresen | so mm

conseivação. O produto
larvas. O produto deve apresentar aspecto de emulsão homogênea,

cor, cheiro e sabor característicos. O produto deve estar acondicionado

em embalagem primária tipo vidro/pote plástico ou sache (pouch) de

500 q, atóxico, resistente, com lacre de proteção intacto, em perfeito

estado de conservação e que confira ao produto à manutenção de suas
características organolépticas. Não serão aceitos os produtos que

estiverem com suas embalagens danificadas.
Na embalagem primária deverão constar dados como data de

validade, ingredientes, valor nutricional, etc, conforme legislação

vigente.
O produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 70

(Normas Técnicas para Condimento e Temperos - Decreto nº12.486 de

20/10/78) e conforme as Portarias, Resoluções e Instruções

Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) conforme legislação
vigente.
No ato da entrega o produto estará sujeito à verificação conforme os

padrões de qualidade determinados pela ANVISAe o Edital.

Colaciona-se ainda, foto do produto e a parte

relacionada aos ingredientes contidas na embalagem, de modo a comprovar à
existência de “gema de ovo” e a divergência relacionada a existência deste

componente
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“Descrição dos ingredientes: Água, óleo de soja transgênica (agrobacterium
tumefaciens bacillus thuringiensis e streptomyces viridochromogenes), amido
modificado de milho transgênico (Bacillus Thurigiensis streptomomyces
viridochromogenes agrobacterium tumefaciens e zea mays), açúcar, vinagre, sal,

gema de ovo, suco de limão, acidulante ácido fosfórico, estabilizantes goma
xantana e goma guar, conservador sorbato de potássio, aromatizante
sequestrante edta cálcio dissodico, corante natural de páprica e corante sintético
idêntico ao natural betacaroteno. Não contém glúten.

Desta forma, resta evidente que a decisão de
aprovação da Comissão Licitante não pode prosperar visto que O produto
ofertado (Maionese Industrializado da marca Liza) possui gema de ovo ao invés

de ovos pasteurizados em sua composição, o que diverge do edital.

Portanto, basta uma simples análise das
especificações do produto contidas em sua embalagem para se constatar que a
Maionese Industrializada da marça Liza não preenche os requisitos qualitativos
requeridos por esta contratante, motivo que torna medida de rigor, a imediata
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desclassificação da ofertante do lote 1 do certame (Alimentar Distribuidora de

Cornes e Frios Eireli).

11.1.3 - QUEJO PARMESÃO RALADO

Em relação ao item 14 — Queijo Parmesão Ralado

- verifica-se que a empresa Alimentar Distribuidora de Carnes e Frios Eireli
2

ofertou o produto da marca Da Vaca.

Todavia, novamente, o produto ofertado pela

licitante vencedora não supre as exigências almejadas por este contratante, em

especial, no que se refere ao fato do produto conter “antiaglutinante celulose

microcristalina” em sua composição.

Vale frisar que o edital foi expresso no sentido de

que o produto ofertado deveria possuir somente Queijo Parmesão e

Conservantesem sua composição. Transcreve-se:

QUEIJO PARMESÃO RALADO.

Queijo Parmesão Ralado: Embalado em plástico apropriado, inviolável,

ingredientes:Queijo. armesa antes. O produto deve ser
acondicionado em embalagem primária de pacote com 50 g ou 100 g

ou similar. O produto deverá ser preparado com matéria prima sã e

limpa;isenta de matéria terrosa, de parasitos e larvas e de detritos

animais e vegetais e isenta de sujidades. O produto deverá apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios da matéria prima de origem:

Queijo Parmesão. Não serão aceitos os produtos que estiverem com

suas embalagens danificadas. O produto não deverá apresentar ranço
e outras características indesejáveis. O produto deverá estar seco. o
produto, suas condições de qualidade e sua embalagem deverão estar
de acordo com o Regulamento Técnico de inspeção Industrial e

Sanitária de Produtos de Origem Animal/ Portaria 357/97 (MAPA) e

outras Portarias e Resoluções que aprovam os Padrões de Qualidade

na Fabricação de Alimentos de Origem Láctea e suas alterações

posteriores e conforme as Portarias, Resoluções e Instruções
Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) conforme legislação
vigente. O produto deverá apresentar Selo do S.L.F. No ato da entrega
o produto estará sujeito à verificação conforme os padrões de

qualidade determinados pela ANVISA e o Edital.
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Da análise do item ofertado (Queijo parmesão
ralado da marca Da Vaca), constata-se que o “aspecto e textura” do produto foi

alterado por componente artificial (função do antiaglutinante celulose
microcristalina), o que, evidentemente, se afasta do requisito editalício “O

produto deverá apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios da matéria prima
de origem”.

Assim sendo, não pairam dúvidas sobre a

necessidade de se desclassificar a empresa Alimentor Distribuidora de Carnes e

Frios Eireli do lote 1 do certame, sob pena de ferimento a diversos princípios que
devem nortear os atos da administração pública.

Ora Sr. Presidente, com o devido respeito, ao
dispor sobre as especificidades dos itens, o edital foi TAXATIVO, não havendo
como se conceber a aceitação de produtos que não se coadunam com o

almejado por este ente contratante.

E, ainda pior, a eventual contratação com

empresa que forneceria produtos comprovadamente de qualidade inferior, fere

patentemente os princípios regentes da administração pública, em especial, o da

indisponibilidade do interesse público primário.

Caso a contratação com a empresa Alimentar
Distribuidora de Carnes e Frios Eireli realmente viesse a ocorrer, fatalmente esta
Administração incorreria na situação prevista por Marçal Justen Filho, em sua
obra “Pregão - Comentários à Lei do Pregão ComumeEletrônico”, vejamos:

“f...) à medida que o sujeito reduz o preço, também vai buscando
formas de diminuir o seu custo. Em termos práticos isso conduziu a
uma experiência muito negativa para a administração.
Multiplicaram-se os casos de contratações insatisfatórias, em que o

sujeito fornecia produtos destituídos de qualidade mínima
necessária a satisfazer as necessidades estatais (...)”

Resta evidente que os produtos Doce de Leite

Tradicional, Maionese Industrializada e Queijo Parmesão Ralado (marcas
Triângulo, Liza e Da Vaca, respectivamente) ofertados pela empresa vencedora
do certame, não suprem as necessidades mínimas desta contratante, sendo,
medida de justiça, a desclassificação desta pela patente inviabilidade de sua
proposta.
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Além disso, a proposta ofertada pela referida
empresa não pode ser aceita, por contrariar a própria legislação federal, que em
seu artigo 48, |, da Lei 8.666/93, repele propostas que afrontem o princípio da

vinculação ao instrumento de convocação, In verbis:

“Art. 48. Serão desclassificadas:
|- as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da
licitação;

A preocupação do legislador em afastar as
propostas que não atendam os requisitos mínimos previstos no edital é simples,
caso houvesse aceitação de proposta desqualificada, tal situação acarretaria
diversos outros prejuízos, tanto ao interesse público, como aos demais licitantes,
dentre eles:

a) à administração pública estaria a contratar com quem não poderá
cumprir à avença administrativa, ou o fará em desacordo com os
padrões de qualidade estabelecidos em edital.

b) para os demais licitantes, haveria a concorrência desleal no
certame, pois, aqueles que se comprometessem a apresentar uma
proposta justa, respeitando as exigências legais, poderiam ser
preteridos por quem não o fizesse.

Ora senhor presidente, resta claro que os

produtos ofertados pela empresa Alimentar Distribuidora de Carnes e Frios Eireli

padecem de vícios insanáveis e que o preço da Cesta Natalina por ela ofertada
está intimamente ligado as irregularidades contidas na proposta, motivo este que
torna, medida de justiça e pautada na segurança jurídica, a reprovação dos
produtos para os Doce de Leite Tradicional, Maionese Industrializada e Queijo
Parmesão Ralado (marcas Triângulo, Liza e Da Vaca).

Por fim, vale consignar que a legislação é

peremptória ao determinar a desclassificação das propostas que não se mostrem
viáveis e compatíveis ao interesse público, o que torna a desclassificação da

empresa vencedora do certame, medida de rigor por esta comissão.

HI— DO PEDIDO

Dessa forma, na qualidade de participante do

certame e considerando os termos do presente, requer a remessa destes autos à

autoridade competente, para que seja dado provimento ao presente Recurso
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Administrativo, com o fim de desclassificar a empresa Alimentar Distribuidora de

Carnes e Frios Eireli pela manifesta incompatibilidade entre os produtos
ofertados para os itens Doce de Leite Tradicional, Maionese Industrializada e

Queijo Parmesão Ralado das cestas natalinas e aqueles requeridos no edital.

Após a desclassificação da empresa Alimentar
Distribuidora de Carnes e Frios Eireli, requer seja promovida a convocação da

recorrente para a celebração do contrato público com a Administração Pública

deste Município, tendo em vista que a sua proposta foi a segunda classificada e

os produtos ofertados cumprem estritamente as disposições editalícias.

Termos em que,
pede deferimento.
São José do Rio Preto, 08 de Novembro de 2021

LEONARDO + enorisaumDE
FURQUIM DE Área
FARIA À asanao

MARCOS DE SOUZA LEONARDO FURQUIM DE FARIA

OAB/SP 139,722 OAB/SP 307.731
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Ref.: FT - VC / 1627

FICHA TÉCNICA

FECHA

IELIVLSA Revisão: 09[olData: 04/2021Queijo Parmesão Ralado "VALE DA CANASTRA”

PRODUTO: Queijo Parmesão Ralado

MARCA: VALE DA CANASTRA

REQUISITOS REGULAMENTARES: Portaria nº 357 de 04/09/1997, Portaria nº 146 de 07/03/1996 e Instrução

Normativa nº 22 de 24/11/2005.

REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE: Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 0003/1627.

PESO LÍQUIDO: 10 9,40 9,509, 100geikg.

TIPO DE RALAGEM: Grânulos

TIPO DE EMBALAGEM: Saco plástico de polietileno atóxico, termossoldado e resistente.

INGREDIENTES: Queijo parmesão e conservador ácido sórbico INS 200.

ADVERTÊNCIAS DESCRITAS NO RÓTULO: NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.

CARACTERÍSTICAS ORGONOLÉPTICAS

Aspecto e textura Grânulos mais ou menos finos.

Cor Branco amarelado a amarelo.

Odor Característico e intenso.

Sabor Levemente picante, típico de queijo parmesão.

MODO DE CONSERVAÇÃO: Conservar em local seco e arejado. Após aberto, manter em local refrigerado e

consumir em 5 dias.

PRAZO DE VALIDADE: 180 dias

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE: Produto transportado em veículo limpo, com baú à temperatura ambiente, não

sendo transportado com outros produtos ou materiais que possam contaminá-lo com substâncias ou odores

estranhos.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

« Caixa de embarque de 12,5 kg subdividida em 25 mini caixas com 56 pacotes cada.

409 « Caixa de embarque de 10 kg subdividida em LO mini caixas com 25 pacotes cada.

so
+ Caixa de embarque de 25 kg subdividida em 25 mini caixas com 20 pacotes cada.

9
« Caixa de embarque de 8 kg com 160 pacotes.

400
« Caixa de embarque de 25 kg subdividida em 25 mini caixas com 10 pacotes cada.

9
+ Caixa de embarque de 10 kg com 80 pacotes.

1 kg » Caixa de embarque de 10 kg com 10 pacotes.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUEIJOS LELO LTDA
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FICHA TÉCNICA
Reta FT - VC / 1627

Revisão: 09

Queijo Parmesão Ralado “VALE DA CANASTRA” Data: 04/2021

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

% VD (*)

2%

o

4%
7%
11%
ee

Fibra Alimentar 0 0

Sódio 187 mg 8%

* %% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades en! éticas. ** % VD não estabelecido.

Quantidade por porção
48 kcal = 200 kJ

0

3,29
3,79
249

o

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais

Gorduras Saturadas
Gordura Trans

PARÂMETROS DE ANÁLISES

ER
Umidade (máx.)
Gordura

ESSEEICas: ECEODI O:

Staphylococcus coag. positiva (máx.) 1x103 UFC/g

Coliformes 30ºC (máx.)
1x103 UFC/g

Coliformes 45ºC (máx.)
1x103 UFC/g

Bolores e Leveduras (máx.) 5x102 UFC/g

Salmonella sp / 259
Ausência

00 Edição inicial Controle de Qualidade

oi Forma de apresentação 02/2014 Controle de Qualidade

02 Sem alteração 03/2015 Controle de Qualidade

03 Inciusão da embalagem de 10 9 09/2015 Controle de Qualidade

04 Sem alteração 10/2016 Controle de Qualidade

05 Inclusão do tipo de ralagem 05/2017 Controle de Qualidade

06 Sem alteração 10/2017 Controle de Qualidade

07 Tabela de informação nutricional 03/2018 Controle de Qualidade

os Sem alteração 01/2019 Controle de Qualidade

09 Inclusão da embalagem de 40 g 04/2021 Controle de Qualidade

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO CONTROLE DE QUALIDADE, NÃO NECESSITANDO DE ASSINATURA.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUEIJOS LELO LTDA
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| M.CAIS |
ADVOGADOS

PROCURAÇÃO

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, empresa devidamente inscrita

no CNPJ/MF sob o nº. 08.528.442/0001-17, estabelecida nesta cidade de São José

do Rio Preto/SP, à Rua Wilk Ferreira de Souza, Distrito Industrial, Cep,: 15.035-

510, neste ato representada por Edna Maria da Cruz Faitarone, brasileira, viuvá,

empresária, portadora do RG nº. 16.397.807-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o

nº. 080.795.218-18, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os

advogados e estagiários, MARCO ANTONIO CAIS (OAB/SP 97.584), EDGARD

NAVARRO CAIS (OAB/SP 392.893), DIEGO NAVARRO CAIS (OAB/SP 437.859),

MARCOS DE SOUZA (OAB/SP 139.722), ALVARO LUIZ ANGELONI NETO (OAB/SP

423.740), CARLOS EDUARDO SILVEIRA MARTINS (OAB/SP 254.253), JONAS

OLLER (OAB/SP 290.266), BASÍLIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO (OAB/SP

302.032), JULIANA DE SOUZA MELLO CATRICALA (OAB/SP 223.092), LUIS

HENRIQUE GARCIA (OAB/SP 322.822), LEONARDO FURQUIM DE FARIA (OAB/SP

307.731), RODRIGO AZEVEDO MARTINS (OAB/SP 352.500), MANOELA RIBEIRO

BORGES NOGUEIRA (OAB/SP 385.458), MARIA LAURA LOURENÇO DE ARNALDO

SILVA (OAB/SP 401.368), RICARDO SCALON SALVIONI (OAB/SP 420.719), e os

estagiários BRUNO GUERREIRO DALUR (OAB/SP 228.460-E), FELIPE CAMPOS

ANDRADE (CPF/MF nº 457,510.168-07), RENAN LUIS BERNARDO (CPF/MF nº

371.079.288-64), GIOVANNA FURLANETTO MATTIOLI (CPF: 423.684.418-40),

FERNANDO AFFONSO FLORIANO (CPF: 424.780.108-28), todos com escritório na

Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, nº 2385 - Jardim Vivendas, na cidade de São

José do Rio Preto/SP, a quem confere os mais amplos e gerais poderes para O

foro em geral, inclusive os da cláusula "ad judicia", podendo para tanto, notificar

extrajudicialmente, promover, contestar, desistir ou variar de ações, recorrer,

firmar termos, acordos e compromissos, receber, dar quitação, requerer

levantamento de importâncias depositadas judicialmente, substabelecer no todo

ou em parte os poderes ora recebidos, praticando todos os atos necessários à

defesa do presente mandato, especialmente para interpor RECURSO

ADMINISTRATIVO, referente ao Pregão Presencial nº 67/2021 em trâmite na

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte - SP.

são José do Rio Preto, SP, 08 de novembro de 2021.

EDNA MARIA DA CRUZ Assinado de forma digital por
EDNA MARIA DA CRUZ

FAITARONE:0807452/ NeagragoNeoenrasz1a18

818 4 Dadas 2021.11.08 1355873800"

NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av. Benedito Rodrigues Lisboa, nº2385

Jardim Vivendas, São José do Rio Preto - SP - CEP: 15090-370

Fone/Fax: (17) 3302-8000


