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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ 
Pregão - 1/2.017 

PROCESSO Nº 2/2017 
     

Marco Antônio Vasques Rodrigues Barbosa, Prefeito Municipal do Chuí, faz saber pelo 

presente EDITAL, que se nos termos da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiaria 

da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações e no que couber a Lei Complementar nº123/2006, 

que estará recebendo propostas e documentação do constante neste EDITAL que deverão ser 

entregues à comissão permanente de licitação designada pela Portaria nº 020-2017 no 

seguinte endereço: 

ERS699 nº 484, Vila América, cep:96255-000, Chuí-RS, prédio da Prefeitura deste Município 

na sala do Departamento de Comunicações Administrativas (D.C.A.) conforme descrição 

abaixo. 

 

OBJETO: A presente Licitação visa à aquisição em forma de registro de preços para Aquisição 

de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - Validade de 6 meses - Registro de Preços., 

conforme consta no ANEXO I. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 

LICITAÇÃO MODALIDADE PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço 

DIA  Quinta-Feira, 23 de março de 2017 – AS 13:31. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Licitação visa à aquisição em forma de registro de preços com validade pelo 

período de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - Validade de 6 meses - 

Registro de Preços. 6 meses, conforme consta no ANEXO I. 

 

2. LOCAL, DATA, HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

2.1. A abertura desta licitação ocorrerá no DIA  Quinta-Feira, 23 de março de 2017– AS 13:31, 

na Prefeitura Municipal do Chuí, ERS699, nº484, Vila América, cep:96255-000 , sala do 

Departamento de Comunicações Administrativas (D.C.A.), quando os interessados deverão 

apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao 

Pregoeiro, bem como a declaração, em separado, dos envelopes acima mencionados, dando 

ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente 

edital.  

2.2. As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, 

mediante apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro, até 30 minutos antes do 

dia especificado no item anterior; 

2.3. Não será permitida a entrega de documentos através de fax, e-mail e similares, exceto 

remessa de desistência de recurso administrativo; 

2.4.  Serão aceitos os proponentes que enviarem os dois envelopes via correio e outro meio de 

transporte desde que sejam recebidos em tempo hábil e ficarão estes, pelo fato de não possuírem 

representação no certame, com valor de proposta única e sem possibilidade de lances verbais, 

devendo enviar fora dos envelopes nº1 e nº2 declaração de que preenchem plenamente os 

requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital.  

2.5. Não caberá responsabilidade a esta municipalidade por propostas recebidas após a data 

e horário estipulados para abertura. 
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2.6. Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que as mesmas não 

participem do mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do 

referido lote. 

2.7. O representante deverá apresentar um credenciamento para cada empresa que irá 

participar do certame. Não será aceito um único credenciamento contemplando duas ou mais 

empresas. 

2.8. Tanto como na credencial como no instrumento de procuração (Público ou Particular) 

deverá constar expressamente os poderes para formular lances, negociar preços e praticar 

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias.  

2.9. A licitante cujo representante se apresentar-se ao local de realização da sessão pública 

após abertura do primeiro envelope de “proposta” será considerado retardatária. Nesta 

hipótese admitir-se-á sua participação tão somente como ouvinte. 

3.DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os proponentes ou seus representantes legais deverão apresentar-se para 

credenciamento junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de apoio, munidos de documentos que os 

credenciem a participar deste procedimento licitatório, apresentando a partir das 18:00do dia 

Quinta-Feira, 23 de março de 2017; 

A) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente,  

B) Anexo II DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

3.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de mandato 

(CONFORME MODELO ANEXO III), com poderes para formular ofertas e lances de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente ou, em sendo 

sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar o Estatuto ou Contrato 

Social, em cópia autenticada ou original, no qual estejam expressos seus poderes; 

3.2.1. IMPORTANTE: Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção 

de recorrer, é obrigatório à presença do licitante ou seu representante em todas as sessões 

públicas referentes a licitação. 

3.2.2. Ficam as empresas cientes que somente serão admitidas na fase de lances 

verbais e na prática de todos os demais atos inerentes ao certame àquelas que se 

encontrarem devidamente credenciadas nos termos do item 3 e seus subitens. 

 

3.3. Deverá apresentar juntamente com os documentos do credenciamento:  

3.3.1. A Empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar declaração, firmada 

por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, para 

que o benefício seja concedido no início do certame (CONFORME MODELO ANEXO VII); 

4. DA PROPOSTA DE PREÇO 

4.1. A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel 

com identificação da empresa, em 01 (uma) via redigida em linguagem clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo 

representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e 

rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações: 

MUNICÍPIO DE CHUÍ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2.017 

ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ: 

4.2. Na Proposta de Preços deverá constar:  
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4.2.1. Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de sua apresentação; 

4.2.2. Preço unitário, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 

estabelece o art.43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item em 

algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo duas 

casas decimais, considerando as condições deste edital, entrega com todas as despesas, 

impostos, frete de entrega carga e descarga no endereço estipulado neste edital no item nº 

4.7.  (ANEXO IV FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA) 

 

4.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 

quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades 

insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as 

que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas; 

4.4. A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 

das condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

4.5. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou 

vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes. Não serão aceitos na entrega, 

produtos de marcas/modelos diferentes daquelas constantes na proposta vencedora. 

4.6. A nota fiscal de venda deverá ser em nome da empresa proponente que participou da 

Licitação, não podendo ser de empresa que não tenha participado da licitação. 

4.7.  Os produtos licitados deverão ser entregues livre de frete e descarga, junto à Prefeitura 

Municipal na Secretaria de Administração e Fazenda no departamento de compras, localizada 

a ERS699, nº 484, Vila América, Chuí-RS, CEP: 96255-000. 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. Para habilitação, deverá a empresa vencedora apresentar, no envelope nº 02 – 

Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em uma via e em cópias 

autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais 

correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados; 

5.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem 

documentos com prazo de validade vencido; 

5.1.2. Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou 

equipe de apoio, deverão procurar o pregoeiro ou equipe de apoio, antes do início da sessão 

de abertura da licitação para proceder à autenticação, pois, em hipótese alguma serão 

autenticadas durante a realização do certame; 

5.1.3. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de 

validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 

(sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no 

CNPJ; 

5.1.4. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em 

envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e 

ainda os dizeres: 

MUNICÍPIO DE CHUÍ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/ 2.017 

ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ: 

5.2. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar os 

seguintes documentos:  

5.2.1. Declaração que atende o disposto no art. 7º Inciso XXXIII da CF (proibição de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
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menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos) 

CONFORME MODELO ANEXO V. 

  

5.2.2. Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, 

de acordo com o modelo constante no ANEXO VI e sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o 

§2º Art. 32, da Lei Comercial. 

 

5.2.2. HABILITAÇÃO JURIDICA 

A.) Cédula de Identidade e Registro comercial, no caso de empresa individual; 

B.) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

C.) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

D.) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

E.) Comprovação de atividade econômica pertinente ao ramo do objeto, através de: 

 Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; ou 

 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de 

Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

5.2.3 DA HABILITAÇÃO FISCAL  

A.) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIC) ou do Município 

(Alvará), se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade; 

B.) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB e quanto a Dívida Ativa da União administrada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - RGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

C.) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativo ao domicilio ou sede do 

licitante; 

D.) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou sede do 

licitante; 

E.) prova de regularidade relativo à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

F.) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

G.) Alvará Sanitário do Estabelecimento. 

5.2.3.1. No caso de Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa, está deverá 

encaminhar, junto à documentação, comprovação de tal situação, a fim de que se 

aplique as disposições da Lei Complementar nº123/06. 

5.2.3.2. Para a Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal, (negativas do INSS e FGTS) está 

assegurado p/ o prazo de 2(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

5.2.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.3.2.2. 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
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Art. 81 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, e /ou aquisição, ou revogar a licitação. 

5.2.3.4.  Não constituirá causa de inabilitação a irregularidade formal que evidencie 

lapso isento de má fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documento. 

5.2.3.5. O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em 

poder do Pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da homologação da 

licitação, devendo o licitante retira-lo, após aquele período, no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de inutilização do envelope. 

5.2.4. REGULARIDADE TRABALHISTA  

A.) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça de Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, 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. 

 

5.2.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

A.) Certidão negativa de falência ou concordata ou execução patrimonial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

5.3. As cópias da documentação deverão estar autenticadas em cartório ou antecipadamente 

por servidor Público Municipal, no Departamento de Comunicações Administrativas (D.C.A.), 

sito a ERS699, nº484, bairro Vila América, cep 96255-000, Chuí-RS; 

5.4. Os documentos exigidos valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

6. DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

6.1. Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro, 

devidamente lacrados, os envelopes nº. 01 e nº. 02 e apresentarão, em separado, declaração 

dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação; 

6.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo 

estabelecido neste Edital; 

6.3. Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, 

ocasião em que se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital; 

6.3.1. Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, 

prevalecerá o cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no 

valor global; 

6.4. No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles 

que tenham apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez por 

cento) da de menor preço; 

6.5. Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas 

no item anterior, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), 

número que poderá ser ampliado em caso de empate, as melhores propostas subsequentes, 

para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos 

nas propostas escritas; 

6.6. Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes 

classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem 

decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário; 



Página 6 de 23 
 

6.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o 

valor da proposta escrita; 

6.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 

proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 

6.9. Dos lances ofertados não caberá retratação; 

6.10. Caso não se realize lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 

(primeiro) lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e decidirá motivadamente a respeito de sua 

aceitabilidade; 

6.11. Após finalizado os lances e se estiver participando na licitação empresa que se enquadra 

na Lei Complementar nº123/2006, será aplicado o Art. 44, §2, inciso I, que transcrevemos a 

seguir: 

Art. 44. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. §1 

§ 2º - Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1 deste artigo será 

de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art.45 – Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

I- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

6.12. Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os 

documentos de "HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para 

verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 5 deste Edital; 

6.13. Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 

do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda aos requisitos do Edital; 

6.14. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será 

declarado vencedor; 

6.15. Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, diretamente, 

com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

6.16. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem 

inabilitados, a Administração poderá fixar a os proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei 

n.º 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão 

Pública a ser definida pelo Pregoeiro; 

 

6.17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS   

6.17.1. Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, 

poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais proponentes, intimados para apresentarem contrarrazões, em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo daquele recorrente; 

6.17.2. Os recursos deverão ser entregues no Departamento de Comunicações 

Administrativas na ERS699, nº484, bairro Vila América, cep 96255-000, Chuí-RS, a Comissão 

Permanente de Licitação, em duas vias, sendo dado recebido em uma delas; 

6.17.3. Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por 

intermédio do pregoeiro, que os receberá e encaminhará devidamente instruído; 

6.18. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os 

porventura interpostos, a Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo a 

autoridade superior; 
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6.19. Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e 

condições fixadas neste edital, ficando com os envelopes de habilitação lacrados das demais 

proponentes, sob seu poder até o trâmite de todo o processo, ou o prazo de 60 (sessenta) 

dias, devendo o licitante retira-lo, após aquele período, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena 

de inutilização do envelope. 

6.20. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na 

Sessão, importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro, 

atendendo às regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da 

licitação ao proponente vencedor; 

6.21. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe 

de Apoio e por todos os proponentes presentes. 

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1. Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com 

especificado no Anexo I, desde que atendidas às especificações constantes deste edital; 

7.2. O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada 

vencedora; 

7.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a 

classificação far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria sessão, 

conforme disposto na Lei n.º 8.666/93; 

7.4. O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos 

praticados no mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de 

verificar tal conformidade. 

7.5. O julgamento será para cada lote o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 

com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos até a proclamação do vencedor. 

7.6. Não havendo, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.5, poderão 

os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

7.7. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço, até a proclamação do vencedor. 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCÁTORIO 

8.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos 

do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para a realização do Pregão, no Serviço de Protocolo da CPL, situado no endereço 

mencionado no preâmbulo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 

quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (53) 3265-1399 ou E-

mail dcachui@gmail.com, licitacoes@chui.rs.gov.br  

8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia 

útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do 

suposto vício não suspenderá o curso do certame; 

8.3. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do 

processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida 

a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 

sendo corrigido o ato convocatório. 

9. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA 

9.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o 

que posteriormente será submetido à autoridade competente; 

mailto:dcachui@gmail.com
mailto:licitacoes@chui.rs.gov.br
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9.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 

procedimentos já previstos neste edital no item 6.17. para adjudicação e homologação do 

resultado da licitação; 

9.3. A autoridade competente homologará o objeto licitado ao vencedor do certame, 

convocando o vencedor a assinar o contrato, dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias 

consecutivos, para fazê-lo junto ao Município; 

9.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a 

assinar o Contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, 

seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação 

do art. 81 da Lei Federal 8.666/93; 

9.5. Decorrido o prazo do item 9.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele 

havido como desistente, ficando sujeito às sanções deste edital e se procederá os passos para 

chamar o colocado em segundo lugar para que contrate, com seu preço. 

10. DO CONTRATO E DO PRAZO 

10.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, 

pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público; 

10.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes;  

10.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 

apresentada pelo adjudicatário; 

10.4. O contrato terá vigência de acordo com a necessidade e cada solicitação com as 

quantidades solicitadas pela Secretaria, podendo ser prorrogado se presentes os requisitos 

legais e se de acordo com a vontade das partes. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. QUANDO LICITANTE, ficará sujeito às seguintes penalidades:  

11.1.1. Ficará impedido de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações 

legais, conforme o disposto no artigo 7º da Lei no. 10.520/2002, nas hipóteses de: 

A.) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato;  

B.) deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente;  

C.) não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

D.) comportar-se de modo inidôneo; 

11.2. QUANDO CONTRATADO, ficará sujeito às seguintes sanções e penalidades:  

11.2.1. Ficará impedido de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações 

legais, conforme o disposto no artigo 7º da Lei no. 10.520/2002, nas hipóteses de: 

A.) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

B.) falhar ou fraudar na execução do contrato;  

C.) cometer fraude fiscal; 

 

11.2.2. Ficará sujeito ainda às penalidades de:  
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A.) Advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento dos 

prazos fixados para os serviços previstos no contrato, sendo que estes fatos não 

causem grandes danos, prejuízos ou transtornos à administração; 

B.) Multa no valor correspondente de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total 

contratado, por dia de atraso no fornecimento, motivada pelo descumprindo de 

quaisquer das cláusulas do Edital, Ata ou Contrato, limitado a 15 (quinze) dias, que 

após este prazo será considerado inexecução total; 

C.) Multa no valor correspondente de 12% (doze por cento) sobre o valor total 

contratado, no caso de inexecução total do contrato, motivada pelo descumprindo de 

quaisquer das cláusulas do Edital, Ata ou Contrato; 

11.3. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 

11.4. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do 

objeto advier de caso fortuito ou de força maior; 

11.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora 

o contraditório e a ampla defesa. 

11.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

12. DAS OBRIGAÇÕES 

12.1. DO MUNICÍPIO:  

12.1.1. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

12.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidade, quando for o caso; 

12.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução do Contrato; 

12.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 

ao Fiscal no setor competente; 

12.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

12.2. DA EMPRESA VENCEDORA, ALÉM DAQUELAS DA MINUTA CONTRATUAL:   

12.2.1. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

12.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os produtos vendidos; 

12.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 12.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado; 

12.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 

12.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital; 

12.2.7. Manter no endereço ou telefone indicado, preposto para imediato contato 

sobre quaisquer eventualidades que possam ocorrer; 

12.2.8. Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no 

todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega do relatório da medição, 

efetuada pelo fiscal do Contrato, à Contabilidade; 

13.2. A nota fiscal/fatura, emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do processo, número do Pregão e da ordem de 

fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 

do documento fiscal; 
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13.3. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento 

de 1%(um por cento) ao mês de juros; 

13.4. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

13.5. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório; 

13.6. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços 

ou correção monetária. 

  

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1.   

 

Dotação Orçamentária: 33.90.30.00.00.00 

2081.3013 – 1112.3417 – 2022.811 – 2045.861 – 2063.2212 – 1113.3415  

14.2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

14.1. A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretos, sócio, 

da empresa ou procurador devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social 

ou procuração, e cédula de identidade para ambas as hipóteses. 

14.2. O município realizara durante o prazo de vigência da ata de registro de preços, pesquisas 

periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados pelo mercado para os 

itens objeto da presente licitação 

14.3. Quando os preços registrados se apresentarem superior aos praticados 

pelo mercado (conforme pesquisa realizada), o órgão gerenciador deverá:  

A.)  Convocar fornecedor, visando se apresentarem para redução de preços e as 

adequações ao praticado no mercado; 

B.)  Frustrada a negociação o fornecedor será liberado do compromisso assumido e 

convocara os demais fornecedores, visando à igual oportunidade de negociação; 

14.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador devera proceder a revogação 

da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosas. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação 

e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO; 

15.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em 

parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado; 

15.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e representantes dos proponentes; 

15.4. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 

(15) minutos do horário previsto; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 
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15.5. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital 

poderão ser obtidos junto a CPL de Chuí/RS pelo telefone: (53) 3265-1399, nos dias úteis no 

horário 13:30 as 17:30hs com Carlos Vasconcelos e por e-mail: dcachui@gmail.com e 

licitacoes@chui.rs.gov.br  

15.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

15.7.  No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer 

recurso ou indenização, poderá a licitação ter:  

A.) adiada sua abertura; 
B.) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação; 

15.8. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pela CPL 

obedecida a legislação vigente; 

15.9. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os 

requisitos e condições fixadas neste Edital; 

15.10. DO FORO 

15.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 

partes o Foro da Comarca de Santa Vitoria do Palmar, com renúncia expressa a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja; 

16. FAZEM PARTE DESTE EDITAL: 

 ANEXOS 

I. TERMO DE REFERÊNCIA; 

II. DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

III. MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

IV. FORMULARIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA; 

V. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7.º, INC. XXXIII, DA CF; 

VI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

VII. MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA; 

VIII. MINUTA DE CONTRATO. 

 

Quinta-Feira, 19 de janeiro de 2017 

 

 ____________________________ 

 André Luiz Fabra Correa 

 Secretario de ADM e FAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra 

examinado e aprovado por esta 

Assessoria Jurídica. 

 

Em 

 

_________________________ 

ASSESSOR JURIDÍCO 

OAB Nº  

mailto:dcachui@gmail.com
mailto:licitacoes@chui.rs.gov.br
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ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/20xx – Município de Chuí/RS 

TERMO DE REFERÊNCIA – OBJETO 
 

LOTE DESCRIÇÃO DOS ITENS QTD UNIDADE VALOR DE 
REFERÊNCIA  

VALOR 
TOTAL 

1 Abacate Grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, 
tamanho médio, casca íntegra.   

40,00 Kg 5,34 213,60 

2 Abacaxi, grau médio de amadurecimento, de 1ºqualidade, 
tamanho médio, casca íntegra. 

200,00 UNI 5,54 1.108,00 

3 Abóbora moranga, madura, de 1º qualidade, tamanho médio, 
casca íntegra. Contendo etiqueta de pesagem 

60,00 Kg 1,80 108,00 

4 Achocolatado em pó instantâneo, 1kg,açucar, cacau em pó, ferro, 
lecitina soja, aroma natural. 

250,00 UNI 5,88 1.470,00 

5 Açucar Refinado, de 1kg. Tipo especial, sem sujidades, data de 
fabricação e prazo de validade peso. 

850,00 Kg 2,71 2.303,50 

6 Aipim, novo 1º qualidade, tamanho grande, limpa. Com etiqueta 
de pesagem 

50,00 Kg 3,10 155,00 

7 Alface nova, de 1º qualidade, folhas íntegras, tamanho médio. 50,00 UNI 2,25 112,50 

8 Alho Graúdo, de 1º qualidade, tamanho médio 30,00 Kg 23,72 711,60 

9 Amendoim Cru, de 500gr, tipo 1, sem sujidades, data de 
fabricação e prazo de validade 

50,00 UNI 5,05 252,50 

10 Amido de Milho, de 500gr, com data de fabricação e prazo de 
validade 

125,00 UNI 2,21 276,25 

11 Arroz Branco, de 1kg, tipo 1, sem sujidades, classe longo fino. 
data de fabricação prazo de validade 

1.200,00 Kg 2,61 3.132,00 

12 AVEIA FLOCOS FINOS 40,00 PAC 3,37 134,80 

13 Banana, grau médio de amadurecimento, de 1ºqualidade, cachos 
íntegros, etiqueta e pesagem 

1.200,00 Kg 3,97 4.764,00 

14 Batata inglesa nova, de 1º qualidade, tamanho médio, limpa. 250,00 Kg 1,86 465,00 

15 Batata doce nova, de 1º qualidade, tamanho médio, limpa. 100,00 Kg 3,82 382,00 

16 Bebida Lactea resfriado temepratura adequada a legislação. Data 
fabricação e prazo mínimo 30 dias.  

800,00 LT 3,78 3.024,00 

17 Bebida Concentrada, com 30 a 50% de polpa de fruta (néctar), 1 
lt, data de fabricação e validade 

300,00 LT 4,21 1.263,00 

18 Bergamota, maturação adequada para o consumo, 1ºqualidade, 
casca íntegra, etiqueta de pesagem 

400,00 Kg 5,96 2.384,00 

19 Beterraba 1º qualidade, tamanho médio sem folhas, casca 
íntegra. 

100,00 MOL 3,50 350,00 

20 Biscoito cream cracker 400g, com data de fabricação e prazo de 
validade mínimo 6 meses 

750,00 UNI 3,71 2.782,50 

21 Biscoito Maria 400 g, Com data da fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 6 meses. 

350,00 UNI 3,64 1.274,00 

22 Biscoito Rosquinha, 400g, Com data de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 6 meses. 

250,00 PAC 2,57 642,50 

23 Brocolis novo,  de 1º qualidade, folhas e flores íntegros. 100,00 UNI 3,90 390,00 

24 Cafe soluvel granulado instantaneo. 200gr. data de fabricação e 
prazo de validade mínimo 1 ano 

150,00 UNI 10,76 1.614,00 

25 Canela em pó, contendo etiqueta de pesagem. 1,00 UNI 28,09 28,09 

26 Canela em rama, contendo etiqueta de pesagem. 1,00 UNI 32,91 32,91 

27 Cenoura nova, de 1º qualidade, tamanho médio com ramas 
novas. 

120,00 Kg 2,58 309,60 

28 Cebola nova, de 1º qualidade, tamanho médio, grau médio de 
amadurecimento. 

450,00 Kg 1,68 756,00 

29 chuchu 1 º qualidade, grau médio de amadurecimento, casca 
íntegra. 

100,00 Kg 4,01 401,00 

30 Chocolate granulado, de 500gr com data de fabricação e prazo de 
validade. 

15,00 UNI 7,88 118,20 

31 Cravo da india. contendo etiqueta de pesagem. 1,00 UNI 102,97 102,97 

32 Coco ralado desidratado, não adoçado. Embalagem contendo 
etiqueta data fabricação e validade. 

10,00 Kg 16,24 162,40 

33 Cominho em pó, contendo etiqueta de pesagem. 2,00 Kg 19,05 38,10 

34 Compota de pessego 450grs, metades el calda, lata íntegra, data 
fabricação e prazo de validade 

35,00 LAT 5,24 183,40 

35 Couve-flor nova, de 1º qualidade, folhas e flores íntegros. 100,00 UNI 4,30 430,00 

36 Couve nova, de 1º qualidade, molhe com 10 folhas tamanho 
médio. 

70,00 MOL 1,90 133,00 

37 Coxa c/ sobrecoxa congelada, emb com pacote 
aproximadamente 1kg, rótulo nome, data validade e peso. 

200,00 Kg 6,63 1.326,00 

38 Doce em pasta 350-400grs. Tipo geleia, sem aromatizantes e 
corantes artificiais. Data de fabricação. 

90,00 UNI 3,32 298,80 

39 Doce de leite 300-350grs validade 90 dias a contar da data de 
fabricação 

90,00 Pt 3,76 338,40 

40 Ervilha em conserva 300grs, lata íntegra, com data de fabricação 
e prazo de valdiade. 

40,00 LAT 1,14 45,60 

41 Ervilha  em conserva 01kg. Lata íntegra, com data de fabricação e 
prazo de validade. 

35,00 LAT 2,91 101,85 
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42 Ervilha partida 500g. Tipo 1, sem glúten, data de fabricação e 
prazo de validade mínimo 1 ano. 

80,00 UNI 5,29 423,20 

43 Extrato tomate 300 a 350g, ingredientes indispensáveis: tomate, 
açucar, sal. sem glúten. 

125,00 UNI 1,11 138,75 

44 Essencia de baunilha. Embalagem de 30 ml. data de fabricação e 
prazo de validade mínimo 1 ano. 

10,00 UNI 4,94 49,40 

45 farinha de milho, média 1kg, ingredientes indispensaveis, milho, 
ferro, ácido fólico, sem glúten. 

60,00 UNI 2,25 135,00 

46 Farinha de mandioca  500g, tipo fina, data de fabricação e prazo 
de validade mínimo de 6 meses. 

50,00 PAC 1,57 78,50 

47 Farinha de trigo de 1kg, tipo especial, enriquecida com ferro e 
ácido fólico. 

200,00 Kg 2,20 440,00 

48 Feijão preto de 01kg. tipo 1, sem sujidades, data de fabricação e 
prazo de validade. 

300,00 Kg 4,89 1.467,00 

49 Feijão Carioca, 1kg, tipo 1, sem sujidades, data de fabricação e 
prazo de validade mínimo 1 ano. 

80,00 PAC 4,50 360,00 

50 Fermento biologico 100 g 10,00 UNI 3,92 39,20 

51 Fermento quimico 100 gr. data de fabricação e prazo de validade 
mínimo 6 meses. 

50,00 UNI 1,49 74,50 

52 Figado de frango. Congelado, de1 categoria, embalagem 
etiquetada data fabricação, prazo validade. 

30,00 Kg 2,67 80,10 

53 Figado bovino, de 1 categoria, embalagem etiquetada data de 
fabricação, prazo de validade e peso. 

30,00 Kg 9,23 276,90 

54 File de peixe, filetado, congelado de merluza, 1 qualidade, 
íntegro sem espinha. 

50,00 Kg 5,81 290,50 

55 Gelatina de 35g. sabores variados, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo 1 ano. 

100,00 UNI 1,15 115,00 

56 Gelatina 01kg, sabor morango, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo 1 ano. 

40,00 PAC 9,39 375,60 

57 Goiabada 500g, data de fabricação e prazo de validade. 40,00 UNI 2,58 103,20 

58 Guisado bovina, congelado, 1º categoria, com no máximo 5% de 
gordura, sem cartilagem e ossos. 

240,00 Kg 15,64 3.753,60 

59 Laranja suco, maturação adequada para o consumo, de 1º 
qualidade, tamanho médio. 

500,00 Kg 2,40 1.200,00 

60 Leite integral, longa vida. Embalagem treta pack de 1 litro, estéril, 
não rasgada,não estufada. 

4.000,00 cx 2,49 9.960,00 

61 Leite de soja 01lt, embalagem treta pack, estéril, não rasgada, 
não estufada, data de fabricação. 

60,00 LT 5,05 303,00 

62 Lentilha 500 g, tipo 1, sem sujidades, classe média, com data de 
fabricação e prazo de validade. 

100,00 UNI 3,87 387,00 

63 Limão Taiti, maturação adequada para o consumo, de 1º 
qualidade, tamanho médio. 

30,00 Kg 2,90 87,00 

64 Lingua bovina, resfriada, de 1º categoria, tamanho médio, 
embalagem etiquetada data de fabricação. 

25,00 UNI 15,29 382,25 

65 Linguiça mista de carne suína e bovina, congelada, de 1º 
categoria, etiquetada data de fabricação. 

40,00 Kg 8,66 346,40 

66 Louro moido, acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno de 50g. 

40,00 PAC 1,17 46,80 

67 Maça gala, maturação adequada para o consumo, 1º qualidade, 
tamanho médio, casca íntegra. 

850,00 Kg 6,40 5.440,00 

68 Maça Desidratada, para chá de 100g, com data de fabricação e 
prazo de validade. 

35,00 UNI 4,09 143,15 

69 Mamão formosa, maturação adequada para o consumo, 1º 
qualidade, tamanho médio, casca íntegra. 

330,00 Kg 4,95 1.633,50 

70 Manga, maturação adequada para o consumo, 1º qualidade, 
tamanho médio, casca íntegra. 

250,00 Kg 5,09 1.272,50 

71 MANJERICÃO FOLHA, acondicionado em embalagem plástia de 
polipropileno de 50g.validade 12 meses. 

40,00 PAC 1,25 50,00 

72 Maracujá para suco. Maturação adequada para o consumo, 
1ºqualidade, casca íntegra. 

30,00 Kg 9,50 285,00 

73 Margarina cremosa vegetal pote, de 500g, com sal, teor lipídico 
entre 60 e 80%. data de fabricação. 

250,00 Pt 3,64 910,00 

74 Massa tipo conchinha 500g. com ovos ferro e ácido fólico. data 
de fabricação e prazo de validade. 

50,00 PAC 4,20 210,00 

75 Massa parafuso 500g. com ovos, ferro e ácido fólico data de 
fabricação prazo validade mínimo 1 ano. 

125,00 PAC 2,38 297,50 

76 Massa tipo penne 500g. com ovos, ferro e ácido fólico, data 
fabricação prazo validade mínimo 1 ano. 

120,00 PAC 2,29 274,80 

77 Massa tipo gravatinha 500g. com ovos, ferro e ácido fólico, data 
fabricação prazo validade mínimo 1  

80,00 PAC 2,96 236,80 

78 Milho verde em conserva 300g lata íntegra, data de fabricação e 
prazo de validade.  

40,00 LAT 1,41 56,40 

79 Milho verde em conserva 01kg lata íntegra, data de fabricação e 
prazo de validade. 

30,00 Kg 3,14 94,20 

80 Moela de frango congelada, 1º categoria, embalagem etiquetada 
data de fabricação prazo de validade 

30,00 Kg 6,26 187,80 

81 Milho de pipoca, de 500g, tipo 1 sem sujidades, data fabricação e 
prazo de validade mínimo 6 meses 

55,00 PAC 2,05 112,75 
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82 Molho de tomate 1kg, ingredientes indispensaveis, tomate, 
açucar, sal, sem glúten, data fabricação 

60,00 UNI 3,66 219,60 

83 Oleo de soja 900 ml, refinado 0% de gordura trans, embalagem 
íntegra, data de fabricação prazo valid 

350,00 UNI 3,48 1.218,00 

84 Oregano seco de 80 a 100g, data de fabricação e prazo de 
validademínimo 1 ano 

20,00 UNI 4,73 94,60 

85 Ovos branco novos, sem rachaduras, casca íntegra, sem 
sujidades, inspecionado. 

200,00 Dz 5,76 1.152,00 

86 Patinho Bovino congelada,1º categoria, emb fabricação, prazo de 
validade e peso total em kg. 

200,00 Kg 19,02 3.804,00 

87 Paleta bovina desossada congelada, 1º categoria, máximo 5% de 
gordura, emb etiqueta fabricação valid 

200,00 Kg 16,00 3.200,00 

88 Peito de frango com osso congelado emb +- 1kg rótulo, nome do 
produto, data proces validade e peso 

100,00 Kg 7,59 759,00 

89 Peito de frango desossada, congelado, 1º categoria, embalagem 
etiquetada data fabricação e prazo 

120,00 UNI 9,76 1.171,20 

90 Pêra, de grau médio de amadurecimento, de 1ºqualidade, casca 
íntegra, etiqueta de pesagem. 

200,00 Kg 6,38 1.276,00 

91 Pimentão verde de 1º qualidade, tamanho médio, etiqueta de 
pesagem. 

100,00 Kg 2,98 298,00 

92 Proteina texturizada de soja vermelha 250grs 30,00 PAC 4,58 137,40 

93 Repolho verde tamanho médio, de 1º qualidade, folhas íntegras. 60,00 UNI 3,50 210,00 

94 Sagu mandioca 500g, data de  fabricação e prazod e validade 
mínimo 1 ano. 

45,00 UNI 3,02 135,90 

95 Sal refinado iodado 1 kg, data de fabricação e prazo de validade 
mínimo 1 ano registro Min da Saúde. 

50,00 UNI 1,15 57,50 

96 Salsicha  resfriada, embalagem contendo etiqueta data 
fabricação, prazo de validade registro SIF 

44,00 Kg 7,18 315,92 

97 Salsichão de frango, congelado, 1ºcategoria, sem cartilagem e 
ossos. etiqueta data fabricação. 

40,00 Kg 11,75 470,00 

98 Sobre Paleta Suíno congelada, de 1º categoria, com no máximo 
5% de gordura. Embalagem contendo 

100,00 UNI 6,04 604,00 

99 Suco de uva tinto integral  1,5l. sem adição de açucar, com 100% 
uva. 

50,00 UNI 13,47 673,50 

100 Tempero completo 100g, (alho e sal), sem pimenta, embalagem 
contendo data fabricação prazo validade 

35,00 UNI 1,71 59,85 

101 Tempero verde de 1ºqualidade, atados médio com folhas novas e 
íntegras. 

25,00 MOL 1,77 44,25 

102 Tomate de 1ºqualidade, grau médio de amadurecimento, casca 
íntegra, contendo etiqueta de pesagem 

400,00 Kg 2,40 960,00 

103 Vagem nova, fresca de 1º qualidade, contendo etiqueta de 
pesagem 

50,00 Kg 6,00 300,00 

104 Vinagre de maçã 750ml, data de fabricação e prazo de validade 
mínimo 6 meses. 

15,00 UNI 2,26 33,90 

         Total: R$ 83.430,99 
1. Pagamento: Será efetuado via movimentação eletrônica. 
2. Entrega do Objeto: Semanalmente os gêneros alimentícios deverão ser 

entregues de acordo com as quantidades solicitadas para escola, segundo 
planilha (anexo ) de distribuição semanal fornecido pelo departamento de 
nutrição, conforme necessidade. Deverá ser entregue em cada escola 
(anexo), sendo que o funcionário responsável pelo recebimento deverá 
conferir a mercadoria e rubricar a planilha. Caso o produto não esteja 
conforme as especificações do edital, poderá ser devolvido e o fornecedor 
terá que repô-lo em no máximo 24 horas. Caso ocorra feriado nestes dias, os 
gêneros deverão ser entregues no primeiro dia útil seguinte. 
 

3. Planilha de solicitação de gêneros alimentícios, Anexo a. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
RECURSO: 

SOLICITAÇÃO 

EMPENHO GLOBAL Nº 
PRODUTO QUANT. VALOR TOTAL 

    

    

    

    

    

    
TOTAL:  

DATA DO RECEBIMENTO: 

Assinatura do responsável: 
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ANEXO II 

 

FORA DOS ENVELOPES 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 000/20xx 

 

(Nome da empresa) _______________________________CNPJ___________________, Sediada na 

__________________________ 

________________________________, declara, sob as penas da lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente edital e seus anexos, do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 000/20xx, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Telefone: 

E-mail: 

Nome do representante legal da empresa:                                                                CPF: 

Localidade e data: 

 
4. LOCAL: Anexo b. 

NOME DA ESCOLA LOCAL DA ENTREGA 

EMEI Criança Feliz Rua Chile nº1381, bairro Centro - Chuí 

EMEI Mundo da Criança Rua L nº10, bairro Izolina Gomes - Chuí 

EMEF General Artigas Avenida Mauro Silva nº274, bairro Luiz Gomes - Chuí 

EE de Ensino Médio Marechal Soares de 
Andrea 

Avenida Samuel Priliac nº1165, bairro Centro - Chuí 

APAE de Santa Vitória do Palmar Rua Conrado Alves Guimarães, bairro Centro – Santa 
Vitória do Palmar 

5. AMOSTRAS:  
Será solicitado pelo departamento de nutrição, após declarados os vencedores, 
amostras de produtos cotados. 
As amostras deverão conter os seguintes dados: 
- Razão social da empresa licitante; 
-Ficha técnica detalhada, contendo nome do produto, ingredientes, modo de 
preparo, rendimento, informações nutricionais, data de fabricação, data de 
validade, armazenamento e responsável técnico; 
-Marca do produto; 
-Certificado de Registro do estabelecimento do produtor junto ao Ministério da 
Agricultura, para os produtos que exigem tal fiscalização (margarina, arroz, feijão, 
lentilha); 
-Certificado de Registro de Rótulo do produto no Ministério da Saúde, para os que 
exigem tal fiscalização (sal, biscoitos, farinhas); 
-Alvará Sanitário do Estabelecimento (pode ser municipal). 
A não apresentação do solicitado implicará na automática desclassificação do item 
cotado. 
 
 As amostras e a documentação técnica serão analisadas pela Nutricionista da 
Secretaria Municipal de Educação, sendo analisada quanto ao rendimento, 
aspecto, cor, sabor, odor e textura. Apresentando não conformidade em qualquer 
dos itens analisados, implicará na desclassificação do item cotado. 

6. FORNECEDOR: 
- O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o 
disposto no anexo I, o padrão de identidade e de qualidade estabelecida na 
legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pelo responsável pela 
alimentação escolar. 
- Alguns itens terão que ser observados: os produtos deverão ter prazo de 
validade de no mínimo 1 mês da data da entrega e as embalagens intactas, sem 
perfurações ou qualquer outro tipo de dano; as frutas e legumes deverão estar em 
grau médio de amadurecimento e sem machucados; os produtos deverão ser 
entregues em embalagens adequadas. 
- As quantidades são estimadas para 6 meses. 
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ANEXO III 

 

FORA DOS ENVELOPES 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 000/20xx 

________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° __________________, sediada na  

__________________________, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ___________________________________ , portador da 

cédula de identidade (RG) __________________________, residente e domiciliado na 

_____________________________________, inscrito no CPF sob o n° _______________________, detentor de amplos 

poderes para nomeação de representante para que lhe faça às vezes para fins licitatório, confere-os à 

_____________________________, portador da cédula de identidade (RG) __________________________, e inscrito no CPF 

sob n° __________________________, com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Chuí, 

no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 000/20xx, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta 

em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de 

serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

 

Localidade e data: 

_________________________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

_________________________________ 

Outorgado 

ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

Pregão Presencial para Registro de Preços n° 000/20xx 

Data: 

Pregão Presencial nº 000/20xx – Município de Chuí/RS 

 

A/C: Sr(a). Pregoeiro(a) 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

.................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, 

propõe a esse Município o serviço objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes 

condições: 

 

LOTE DESCRIÇÃO MARCA 

/ 

MODEL

O 

QTD 

TOTAL 

MEDID

A 

VALOR 

UNITARIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

01       

 VALOR GLOBAL TOTAL R$ 

 

 Validade da proposta: ____________________ 

 Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, 
informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos, obrigações, fretes entre 
outros. 

 Informar dados para pagamento:  Banco: ______________ Agencia: ________ Conta:_____________ 
Data: _____________________ 

Assinatura: ________________ 

Nome do Representante Legal do Proponente:___________________ 

Carimbo da empresa 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 000/20xx 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7.º, INC. XXXIII, DA CF. 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, que, em cumprimento 

ao inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, não possuímos 

em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

(Data) 

 

(Assinatura do representante legal da proponente) 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 000/20xx 

 

DECLARAÇÃO 

 

_______________________,inscrita no CNPJ sob o nº. _____________, estabelecida a rua _____________________,Nº. 

____,na cidade de ________________________,por intermédio de seu representante legal , declara que sua empresa não foi 

considerada 

INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, 

que comunicarei qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do Edital de 

Pregão Presencial para Registro de Preços n° 000/20xx da Prefeitura Municipal de Chuí - RS. 

 

Localidade e data: ________ 

_______________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa  
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 000/20xx 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), ________________________________________CNPJ 

(número)_________________, sediada na Rua _________ nº. ______, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante 

legal, contador ou técnico contábil, DECLARA expressamente, sob as penas da lei, que: 

 

a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 

3.º, da Lei Complementar n.º 123/06; 

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Localidade e data: ____________ 

 

_______________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 

                                                            __________________________________________________________________ 

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade 

                                                                               e assinatura do contador ou técnico contábil da empresa 

(RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
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ANEXO VIII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/20xx – Município de Chuí/RS 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NºXXX/XXX 
 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
Ref. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº000-20xx 

              
CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CHUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ Nº01.606.399/0001-11, com sede e administração na ERS699 
nº484, Vila América nesta cidade de Chuí-RS, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. Marco Antônio Vasques Rodrigues Barbosa, brasileiro, residente e 
domiciliado neste município, inscrito no CPF sob nº 648.753.500-15, portador da 
cédula de identidade nº8005730646, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: ................................., inscrita no CNPJ sob nº ............................, com 
sede ......................, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
representada neste ato por ..........tendo em vista a homologação de licitação para 
Registro de Preços, conforme Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial 
nº000-20xx de xx de xxxxxx de 20xx, e de conformidade com as Leis nºs 
10.520/2002 e 8.666/93, têm justos e contratados mediante o estabelecimento das 
seguintes cláusulas o que segue abaixo: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da 
merenda das escolas da rede municipal de ensino, na forma de registro de preços com 
validade de 4 meses. 
 

LOTE DESCRIÇÃO MARCA / 
MODELO 

MEDIDA QTD 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01       

 VALOR GLOBAL TOTAL R$ 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO –  
2.1. Fica ajustado o valor do presente Contrato em conformidade com a cláusula primeira:    

R$ ................ (................) 

2.2. Neste valor estão inclusas todas as despesas com impostos, descontos, emolumentos, 
contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e para fiscais, que sejam devidos em decorrência, 
direta e indireta, todas as despesas com carregamento e equipamentos e outras despesas 
necessárias para perfeita realização dos serviços contratados. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA –  
3.1.  
 

ÓRGÃO FUN. PROG. S.PROG. D P/A CAT.DESP. DESPESA COD. DESP. 

         

 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DA FORMA DE ENTREGA–  
 
4.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas 
para cada escola, segundo planilha no anexo a: 
  
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 
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PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
     ANEXO A 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
RECURSO: 

SOLICITAÇÃO 

EMPENHO GLOBAL Nº 

PRODUTO QUANT. VALOR TOTAL 

    

    

    

    

    

    

TOTAL:  

DATA DO RECEBIMENTO: 

Assinatura do responsável: 

 
LOCAL 

ANEXO B 
 

NOME DA ESCOLA LOCAL DA ENTREGA 
EMEI Criança Feliz Rua Chile nº1381, bairro Centro - Chuí 

EMEI Mundo da Criança Rua L nº10, bairro Izolina Gomes - Chuí 

EMEF General Artigas Avenida Mauro Silva nº274, bairro Luiz Gomes - Chuí 

EE de Ensino Médio Marechal Soares de Andrea Avenida Samuel Priliac nº1165, bairro Centro - Chuí 

APAE de Santa Vitória do Palmar Rua Conrado Alves Guimarães, bairro Centro – Santa 
Vitória do Palmar 

 
AMOSTRAS: 

Será solicitado pelo departamento de nutrição, após declarados os vencedores, amostras 
de produtos cotados. 
As amostras deverão conter os seguintes dados: 

- Razão social da empresa licitante; 
-Ficha técnica detalhada, contendo nome do produto, ingredientes, modo de 
preparo, rendimento, informações nutricionais, data de fabricação, data de 
validade, armazenamento e responsável técnico; 
-Marca do produto; 
-Certificado de Registro do estabelecimento do produtor junto ao Ministério da 
Agricultura, para os produtos que exigem tal fiscalização (margarina, arroz, feijão, 
lentilha); 
-Certificado de Registro de Rótulo do produto no Ministério da Saúde, para os que 
exigem tal fiscalização (sal, biscoitos, farinhas); 
-Alvará Sanitário do Estabelecimento (pode ser municipal). 
A não apresentação do solicitado implicará na automática desclassificação do item 
cotado. 
 
As amostras e a documentação técnica serão analisadas pela Nutricionista da 

Secretaria Municipal de Educação, sendo analisada quanto ao rendimento, aspecto, cor, 
sabor, odor e textura. Apresentando não conformidade em qualquer dos itens analisados, 
implicará na desclassificação do item cotado. 
 
4.2. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
4.3. O responsável pela fiscalização dos produtos será a nutricionista do município e servidor 
designado por portaria fiscal de contrato, que fará o acompanhamento de cada entrega. 
4.3. Os materiais que serão entregues deverão ser o mesmo indicado na proposta 
apresentada pela licitante vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 
4.5. Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante 
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 horas, 
sujeitando-se às penalidades previstas nesse Edital, podendo a Administração rescindir o 
contrato nos termos do art. 58, inc. II, artigos 77 a 79 e art. 87, todos da Lei 8.666/93, com 
convocação do licitante remanescente na ordem de classificação ou ainda revogar a licitação 
de acordo com disposições da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA E QUALIDADE – 
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5.1. Os serviços ou bens deverão ainda apresentar qualidade aceitável, caso contrário, o 
fornecedor será solicitado para refazer ou sanar a irregularidade imediatamente, mediante 
Termo, o qual deverá ser assinado pelo responsável pelos serviços ou bens. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 
 

6.1. O pagamento será efetuado De acordo com cronograma Físico / Financeiro. Após a 
entrega do relatório da medição, efetuada pelo fiscal do Contrato, à Contabilidade, em 
conta corrente em nome da Contratada: 
 

6.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do número do Contrato, a fim de acelerar o trâmite de recebimento; 
6.3. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 
1%(um por cento) ao mês de juros; 
6.4. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência 
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES – 
7.1. Dos Direitos: 
7.1.1. Da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas;  
7.1.2. Da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados; 
7.2 Das obrigações: 
7.2.1. DA CONTRATANTE: 
7.2.1.1. Efetuar o pagamento ajustado; e 
7.2.1.2. Dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
7.2.2. DA CONTRATADA: 
7.2.2.1. Entregar o objeto de acordo com as especificações contidas neste contrato no local 
informado na solicitação; 
7.2.2.2. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações 
assumidas na presente contratação, bem como, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
7.2.2.3. A contratada responsabiliza-se totalmente pelo objeto do presente contrato. 
7.2.2.4. Manter atualizados e informar caso venham a ser mudados o endereço, telefone ou 
endereço eletrônico (e-mail) descritos no preâmbulo e que foram indicados para facilitar a 
comunicação entre as partes; 
7.2.2.5. Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo ou 
em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 
7.2.2.6. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL –  
8.1. A rescisão contratual poderá ser: 
8.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
8.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; 
8.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração; 
8.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja 
culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido; 
8.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências 
previstas no art. 80, incisos I e IV, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES – 
9.1. Quando contratado, ficará sujeito às seguintes sanções e penalidades: 
9.1.1. Ficará impedido de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais, conforme 
o disposto no artigo 7º da Lei no. 10.520/2002, nas hipóteses de: 
a) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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b) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
c) cometer fraude fiscal. 
9.1.2. Ficará sujeito ainda às penalidades de: 
a) Advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento dos prazos 
fixados para os serviços previstos no contrato, sendo que estes fatos não causem grandes 
danos, prejuízos ou transtornos à administração; 
b) Multa no valor correspondente de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total contratado, 
por dia de atraso no fornecimento, motivada pelo descumprindo de quaisquer das cláusulas 
do Edital, Ata ou Contrato, limitado a 15 (quinze) dias, que após este prazo será considerado 
inexecução total; 
c) Multa no valor correspondente de 12% (doze por cento) sobre o valor total contratado, no 
caso de inexecução total do contrato, motivada pelo descumprindo de quaisquer das cláusulas 
do Edital, Ata ou Contrato; 
9.2. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
9.3. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do 
objeto advier de caso fortuito ou de força maior; 
9.4. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à contratante o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO –  
10.1. A fiscalização do serviço será exercida pela Contratante, através da: 

 
10.2. Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o 
Município e terá as seguintes atribuições: 
10.2.1. Receber o objeto deste contrato, verificando a sua conformidade com as 
especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto aos serviços ofertados, 
quantidade, prazos etc; 
10.2.2. Assegurar à contratada acesso as suas dependências/propriedades, por ocasião da 
execução deste contrato; 
10.2.3. Comunicar oficialmente a seus superiores quanto à rejeição do(s) 
produto(s)/serviço(s); 
10.2.4. Acompanhar, também, os prazos estabelecidos para entrega/prazos dos mesmos e da 
apresentação das faturas, notificando a contratada, por escrito, quaisquer reclamações ou 
solicitações havidas; 
10.2.5. Certificar as notas fiscais/recibos correspondentes e encaminhá-las imediatamente ao 
Órgão Financeiro do Município, após constatar o fiel cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste instrumento; 
10.2.6. Exigir da contratada o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA – 
11.1. O prazo de vigência do contrato para entrega do objeto previsto na Cláusula Primeira 
desse EDITAL pela Contratada, é de 6 meses, a contar de sua assinatura ou entrega total dos 
produtos. 
11.2. Poderá ser prorrogado conforme a Lei 8.666/93, dependendo das necessidades da 
Contratante e anuência da Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
13.1. Fica eleito o Foro da COMARCA de Santa Vitoria do Palmar para dirimir questões 
resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos 
na esfera administrativa. 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO – Nutricionista do Município, e servidor designado 
por portaria. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, as 
condições estabelecidas no Edital, os anexos a ele e as normas contidas na Lei nº. 8.666/93; 
14.2. E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias, de igual forma e teor. 
 

Chuí/RS, XX/XX/XX  
 

 
 
 
 
 
 

 
____________ 
_______________________ 
CONTRATANTE 
PREF. MUN. DE Chuí 
Marco Antônio Vasques Rodrigues 
Barbosa 
Prefeito Municipal                                                                                                                                   

 
________________________________ 
   
CONTRATADO     
  
XXX                                                                     
                             
   

Testemunhas:  
 
Nome: __________________________  
CPF:    

 
 
Nome: __________________________  
CPF:    
 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

Em,  

 

 

_________________________ 

      ASSESSOR JURIDÍCO 


