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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 

 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14.  

 

 

Município de São José dos Ausentes/RS 

Secretaria Municipal de Educação  

Edital de Pregão Presencial nº 01/2023 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

 

 

Edital de Pregão Presencial visando à aquisição 

de gêneros alimentícios para a merenda escolar. 

 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 

02 do mês de fevereiro do ano de 2023, na Secretaria Municipal de Administração e Despor-

to, Sala de Licitações, localizada na Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, se reuni-

rão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 136 de 07 de junho de 

2022, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 

aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, processando-se essa licitação nos 

termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as altera-

ções da Lei Complementar nº 147/2014, e do Decreto Municipal nº 1398/2007 com aplica-

ção subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 

123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda 

escolar, visando atender os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental no ano letivo 

de 2023, conforme descrito e especificado no anexo I do referido ato convocatório. 

 

 

 



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes 
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3698-5400 

 

  

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no 

ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no 

local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 

2.2. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, fora 

dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento: 

         a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é be-

neficiária da Lei Complementar nº 123/2006; e 

   b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

2.3. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 2.2, seu Repre-

sentante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento. 

2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do cre-

denciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora dos 

envelopes de habilitação e de propostas. 

2.5.  Não apresentadas às declarações, a licitante será impedida de participar da licitação. 

2.6. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto nos itens 2.1 a 

2.4 e no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectiva-

mente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 
EDITAL DE PREGÃO Nº 01/2023 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 
EDITAL DE PREGÃO Nº 01/2023 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, 

por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, 

que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimen-

to licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documen-

to de identidade. 
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3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apre-

sentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou as-

semelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente re-

gistrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socieda-

de comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercí-

cio, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exer-

cer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar, ainda: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outor-

gante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Có-

digo Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes 

para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para 

dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

3.3.1. Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 

do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

3.3.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assi-

nar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do certame, 

que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obriga-

tório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
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4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes 

e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá 

os envelopes nº s 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser 

apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasu-

ras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 

 b) descrição completa do produto ofertado, incluindo marca (para os itens que 

possuírem), referências e demais dados técnicos; 

 c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar inclu-

ídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a ope-

ração ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante 

vencedora. 

5.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 

também em eventual contratação. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, 

até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anteri-

or, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 

lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas 

escritas. 
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6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e su-

cessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada 

com maior valor dentre as classificadas, até a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova pro-

posta. 

6.6.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1%. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente de-

sistente às penalidades constantes no item 14 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implica-

rá na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 

considerado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 

pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, compa-

rando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço por item, desde que a proposta 

tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com 

o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes 
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3698-5400 

 

  

 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 

aos requisitos do item 5; 

 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços mani-

festamente inexequíveis. 

6.13.1. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

edital. 

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 

de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresenta-

das, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os 

recursos interpostos. 

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de 

Licitações deste Município, conforme subitem 15.1 deste edital. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão presencial, a licitante deverá apresentar, dentro 

do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 

7.1.1. DECLARAÇÕES  

 a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02; 

 b) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanha-

do de documentos de eleição de seus administradores; 

 c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
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 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. 

Observação: Os documentos de habilitação jurídica exigidos e apresentados no momento 

do credenciamento serão dispensados de nova apresentação. 

 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

  b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB, quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procura-

doria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e regularidade junto a Previdência Social do Brasil 

(Certidão Conjunta Negativa / Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN); 

                  c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede 

do licitante; 

                  d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede 

do licitante; 

                  e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi-

ço (FGTS); 

 f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 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. 

 

7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 

pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o 

objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para 

cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão 

emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena 

de inabilitação. 

 

7.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 

ao subitem 2.2, “a”, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fis-

cal ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, 
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que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada 

como vencedora do certame. 

7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

7.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, po-

dendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, fican-

do os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento 

da habilitação. 

7.3.3. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pe-

queno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresen-

tem alguma restrição. 

7.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabi-

litação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das pena-

lidades previstas neste edital. 

7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante reti-

rá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o me-

nor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitan-

te e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classifi-

cação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a res-

pectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar direta-

mente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a ven-

cedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção 

de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e moti-

vada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes 
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3698-5400 

 

  

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção 

de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 

recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-

se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo 

da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-

lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro 

do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilida-

de daquele que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo pe-

ríodo, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

10.3. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 31 de de-

zembro de 2023.  

 

11.  DA ENTREGA DO OBJETO: 

11.1. A entrega dos gêneros alimentícios é semanal, nos dias e quantidades de acordo com 

o cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação aos fornecedo-

res e deverá ser da seguinte forma: 

a) Os fornecedores vencedores dos itens descritos no Anexo I, deverão entregar os alimen-

tos na Escola Municipal de Educação Infantil Ciranda da Magia / ”Nonna Idalina”, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Aparados da Serra e na Secretaria Municipal de Educa-

ção, de acordo com o item 4 do anexo I - detalhamento quantitativo,  e de acordo com o 

cronograma de entrega. 
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b) as despesas de transporte para entrega dos produtos ficarão por conta da empresa ven-

cedora da licitação. 

11.2. Na entrega dos produtos será observado que os rótulos (quando houver) devem ser 

identificados com: 

a) Nome do produto e marca do fabricante e origem. 

b) Data de fabricação e validade. 

11.2.1. Os alimentos perecíveis devem ser entregues semanalmente, em bom estado de 

conservação sendo que os mesmos deverão ser de primeira qualidade, sem manchas e ra-

chaduras. As frutas e verduras deverão ser entregues no primeiro dia útil da semana. As 

carnes deverão ser entregues uma vez por semana (conforme cronograma de entrega). 

11.2.2. Para os produtos não perecíveis que não esteja previsto o prazo de validade mínima 

individual juntamente com a descrição, o prazo será de 06 (seis) meses, A CONTAR DA 

DATA DE ENTREGA do produto. 

11.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos gêneros alimentícios que não atendam o pa-

drão de qualidade exigido e a descrição correta do produto mencionada no cronograma de 

entrega e no edital. 

11.4. No momento da entrega dos produtos, a empresa vencedora deverá fornecer nota fis-

cal (a cada entrega) a Secretaria Municipal de Educação, que após proceder à conferência, 

encaminhará as notas fiscais para o setor responsável pelos pagamentos. 

11.5. Para entrega da Merenda Escolar, de acordo com o cronograma e solicitação da Se-

cretaria Municipal de Educação, o horário compreende das 8h às 12h e das 13:30h às 

17:30h nas seguintes escolas conforme endereços a seguir: 

1. ESCOLA MUNICIPAL NONNA IDALINA / CIRANDA DA MAGIA (CRECHE) – Rua 

Joaquim Inácio Velho, nº 365 – Sede – São José dos Ausentes/RS; 

2. ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA – Rua Alvedorino Antônio Pereira, nº 

326 – Sede – São José dos Ausentes/RS; 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Rua Alvedorino Antônio Pereira, nº 

326 – Sede – São José dos Ausentes/RS. 

11.6. Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital, a empresa vencedora deverá 

providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a sua substituição visando o atendi-

mento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital. 

 

12- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. O objeto da presente licitação só será recebido se a licitante vencedora: 
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12.1.1. Entregar os produtos especificados conforme o cronograma de entrega, no local, ho-

rário e nos prazos indicados; 

12.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade ou vencimento de 

prazo de validade dos mesmos, com a sua consequente aceitação. 

12.2. Serão rejeitados no recebimento os produtos com especificações diferentes das cons-

tantes no objeto. 

12.3. Constatadas irregularidades quanto à especificação do objeto, o Contratante poderá: 

a) rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contrata-

ção, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indi-

cação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

13. DO PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado contra empenho, em 10 (dez) dias, após o recebimento do 

objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a conta dos seguintes 

itens orçamentários: 

 

04.001 – Secretaria Municipal de Educação/ Secretaria Municipal de Educação – Rec. Pró-

prios 

2.024 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 

90 - 33.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

1.500.1001.0000 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 

 

04.001 – Secretaria Municipal de Educação / Secretaria Municipal de Educação – Rec. 

Próprios 

2.026 – Manutenção Ensino Infantil – Creche Nona Idalina 

71 – 33.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

1.500.1001.0000 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 

 

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

ção, 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 para pagamento. 
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14. DAS PENALIDADES: 

14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direi-

to de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certa-

me e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a exe-

cução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 

valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao mon-

tante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: decla-

ração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 

contrato. 

14.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

14.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São José dos 

Ausentes/RS, setor de Licitações, sito na Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, ou 

pelo telefone/fax (54) 36985400, no horário compreendido entre as 08:00 às 12:00 horas e 
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13:30 às 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da da-

ta marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licita-

ções. 

15.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a reali-

zação de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixa-

do. 

15.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documen-

tação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

15.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou 

por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

15.6. As cópias extraídas da internet serão tidas como originais após terem a autenticidade 

de seus dados e certificação digital conferido pela Administração. 

15.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-

ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniên-

cia da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, so-

bre o valor inicial contratado. 

15.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-

corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

15.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 

da Lei Federal nº 8.666-93). 

15.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Jesus/RS para dirimir quaisquer litígios oriun-

dos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 

mais privilegiado que seja.  

15.11. Integram este Edital: 

ANEXO I – Termo de referência e de preço; 

ANEXO II – Modelo de proposta de preços; 

ANEXO III – Minuta de contrato; 

ANEXO IV – Modelo de credenciamento; 

ANEXO V – Modelo de declaração de cumprimento e requisito de habilitação; 

ANEXO VI – Modelo de declaração – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
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ANEXO VII – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art.7º 

da CF; 

ANEXO VIII – Modelo de declaração que não possui em seu quadro societário servidor pú-

blico da ativa. 

 

São José dos Ausentes/RS, 19 de janeiro de 2023. 

 

 

Ernesto Valim Boeira 

  PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examina-
do e aprovado por esta Assessoria 
Jurídica. 
Em _____-_____-________ 
 
            ____________________ 
               Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2023 

 

1 – OBJETO/JUSTIFICATIVA 

1.1. A presente licitação tem por objetivo a aquisição de gêneros alimentícios para merenda 

escolar, com alimentos perecíveis e não perecíveis, visando o atendimento dos alunos das 

Escolas Municipais no ano letivo de 2023, no Município de São José dos Ausentes – RS, 

conforme condições e especificações constantes no edital e neste termo de referência. 

 

2 - DESCRIÇÃO: 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes gêneros alimentícios: 

ITEM 

 

QUANT UNID DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
VALOR UNIT. 

REFERÊNCIA 

VALOR TO-

TAL 

REFERÊNCIA 

01 380 UN. 

Abacaxi, produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sa-

bor típicos da variedade e uniformes no 

tamanho e na cor. Não serão permitidas 

rachaduras, perfurações e cortes. Peso 

mínimo de 500 gramas. 

8,93 3.393,40 

02 110 KG 

Abacate, produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e sa-

bor típicos da variedade e uniformes no 

tamanho e na cor. Não serão permitidas 

rachaduras, perfurações e cortes. 

10,00 1.100,00 

03 55 KG 

Abobrinha, produto formato cilíndrico e 

coloração, geralmente, verde clara com 

estrias verde-escuras. Tem que estar em 

bom estado, sem rachaduras, perfurações 

ou cortes. 

4,50 247,50 

04 130 UN. 

Alface crespa, fresca, maço com 500 

gramas aproximadamente, de primeira 

qualidade; apresentando tamanho e colo-

ração uniforme; deve ser bem desenvolvi-

da, firme e intacta, sem danos físicos ou 

mecânicos, oriundos do manuseio e trans-

porte; isenta de enfermidade, material ter-

roso e umidade externa anormal; livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasi-

3,49 453,70 
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tas e larvas; acondicionada em embalagem 

que mantenha sua integridade. 

05 30 KG 

Alho, bulbo inteiro, nacional de boa quali-

dade, firme e intacto, sem lesões físicas ou 

mecânicas, perfurações ou cortes, tama-

nhos e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvidos, isente de sujidades, 

parasitas ou larvas, prazo mínimo de vali-

dade 06 meses. 

27,16 814,80 

06 2.000 KG 

Banana, de primeira qualidade, tamanho 

médio de 60g, em pencas, com grau de 

maturação que suporte manipulação e 

transporte. Embalagem em saco de polieti-

leno com etiqueta de pesagem. 

6,49 12.980,00 

07 196 KG 

Batata doce, é a raiz de uma planta rastei-

ra, nativa do continente americano. Lava-

da, lisa, de primeira qualidade, sem lesões 

físicas e mecânicas, não apresentarem ra-

chaduras ou cortes, livre de enfermidades, 

isenta de partes pútridas, com tamanho 

uniforme, sendo graúdas, entrega em sa-

cos plásticos resistentes, conforme quanti-

dade solicitada, apresentando etiqueta de 

pesagem em embalagem. 

4,96 972,16 

08 1.610 KG 

Batata inglesa, lavada, lisa, de primeira 

qualidade, sem lesões físicas e mecânicas, 

não apresentarem rachaduras ou cortes, 

livre de enfermidades, isenta de partes pú-

tridas, com tamanho uniforme, sendo gra-

údas, entrega em sacos plásticos resisten-

tes, conforme quantidade solicitada, apre-

sentando etiqueta de pesagem em emba-

lagem. 

6,13 9.869,30 

09 920 KG 

Bergamota, poncã, de boa qualidade, ta-

manho médio, não batido, sem rachaduras, 

odor e cor característica, produto deve ser 

entregue com talo natural de proteção no 

período de maio a julho. Entrega em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando etiqueta de pesa-

gem em embalagem. 

5,66 5.207,20 

10 400 KG 

Beterraba, estar fisiologicamente bem de-

senvolvida, bem formadas, limpas, com 

coloração própria, livres de danos mecâni-

5,50 2.200,00 
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cos, fisiológicos, pragas e doenças e estar 

em perfeito estado de conservação, entre-

ga em sacos plásticos resistentes, confor-

me quantidade solicitada, apresentando 

etiqueta de pesagem em embalagem. 

11 240 UN. 

Brócolis, de primeira qualidade, novo, fir-

me, intacto não poderá estar murcho isento 

de partes pútridas, coloração uniforme e 

sem manchas. Unidade e tamanho médio. 

5,99 1.437,60 

12 200 KG 

Caqui, tipo chocolate preto, fresco, de 

primeira qualidade; apresentado tamanho 

e coloração uniforme; pesando aproxima-

damente 100 g, deve ser bem desenvolvi-

do; com polpa firme e intacta; sem perfura-

ções e cortes; sem danos de origem física 

ou mecânica, oriundos do manuseio e 

transporte; livre de resíduos de fertilizan-

tes; isento de material terroso, de enfermi-

dade, sujidade, parasitas e larvas; acondi-

cionada em embalagem que mantenha a 

sua integridade. 

7,03 1.406,00 

13 285 KG 

Caqui, tipo chocolate branco, fresco, de 

primeira qualidade; apresentado tamanho 

e coloração uniforme; pesando aproxima-

damente 100 g, deve ser bem desenvolvi-

do; com polpa firme e intacta; sem perfura-

ções e cortes; sem danos de origem física 

ou mecânica, oriundos do manuseio e 

transporte; livre de resíduos de fertilizan-

tes; isento de material terroso, de enfermi-

dade, sujidade, parasitas e larvas; acondi-

cionada em embalagem que mantenha a 

sua integridade. 

7,03 2.003,55 

14 1.670 KG  

Carne de gado, de primeira qualidade, de-

ve-se apresentar sem manchas, cor esver-

deadas, sujidades, ossos ou qualquer 

substancia diferente de 100% de carne de 

gado vermelha, embalagem deve ser saco 

resistente com selo SIF, em quantidades 

solicitadas. Carne resfriada deve apresen-

tar temperatura abaixo de 8º na entrega, 

podendo ser moída ou em cubos. 

34,50 57.615,00 

15 460 KG 

Cebola branca, de tamanho médio, com 

características integras de primeira quali-

dade, isenta de sujidades, insetos ou para-

8,63 3.969,80 
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sitas, larvas ou corpos estranhos aderidos 

na casca. Entrega em sacos plásticos re-

sistentes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando etiqueta de pesagem em 

embalagem. 

16 200 Maço 

Cebolinha verde, entregue em maço, de 

boa aparência, isenta de partes pútridas, 

apresentando bom odor. Entrega em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando etiqueta de pesa-

gem em embalagem. 

3,16 632,00 

17 775 KG 

Cenoura, deve apresentar características 

de cultivo bem definidas, estarem suficien-

temente desenvolvidas, com tamanho, 

aroma, cor e textura próprios da espécie. 

Não devem estar danificadas por quais-

quer lesões físicas ou mecânicas, estarem 

limpas, sem sujidades, não apresentando 

rachaduras ou cortes na casca. A popa de-

ve estar intacta e limpa. Entrega em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando etiqueta de pesa-

gem em embalagem. 

5,33 4.130,75 

18 30 KG 

Chuchu, deve apresentar boa aparência, 

cor própria, sem rachaduras, isento de par-

tes pútridas. Entrega em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicita-

da, apresentando etiqueta de pesagem em 

embalagem. 

4,33 129,90 

19 280 Maço 

Couve, de primeira qualidade, nova, firme, 

intacta não poderá estar murcha, isenta de 

partes pútridas, coloração uniforme e sem 

manchas. Maço e tamanho médio. 

3,00 840,00 

20 200 UN. 

Couve flor, de primeira qualidade, nova, 

firme, intacta, não poderá estar murcha, 

isenta de partes pútridas, coloração  uni-

forme e sem manchas. Unidade e tamanho 

médio. 

6,13 1.226,00 

21 500 KG 

Laranja, de boa qualidade, com grau mé-

dio de amadurecimento, fresca, compacta 

e firme, isenta de sujidades, tamanho mé-

dio, coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida. Entrega em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicita-

4,10 2.050,00 
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da, apresentando etiqueta de pesagem em 

embalagem. 

22 50 KG 

Limão, de boa qualidade, com grau médio 

de amadurecimento, fresco, compacto e 

firme, isento de sujidades, tamanho pe-

queno, coloração uniforme, devendo ser 

bem desenvolvido. Entrega em sacos plás-

ticos resistentes, conforme quantidade so-

licitada, apresentando etiqueta de pesa-

gem em embalagem. 

8,96 448,00 

23 1.030 KG 

Maçã Fuji, com polpa firma intacta, nem 

danos físicos ou mecânicos, destinados 

para uso in natura deve estar fresco e com 

polpa suculenta. Atender padrões RDC 12, 

02.010.01 ANVISA. Entrega em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando etiqueta de pesa-

gem em embalagem. 

11,63 11.978,90 

24 840 KG  

Mamão formosa, firme, de primeira quali-

dade, com grau de evolução completo, de 

tamanho e grau médio de maturação, isen-

to de sujidades e substâncias terrosas ou 

corpos estranhos, isento de danos por 

qualquer lesão física ou mecânica. Entrega 

em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem.  

11,29 9.483,60 

25 290 KG 

Manga, de primeira qualidade, com carac-

terísticas bem definidas, sãs, inteiras e 

limpas, devendo ser bem desenvolvidas e 

isentas de enfermidades, parasitas e lar-

vas, material terroso e sujidades. Entrega 

em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

6,93 2.009,70 

26 240 KG 

Melão, de primeira qualidade com caracte-

rísticas bem definidas, são inteiros e lim-

pos, devendo ser bem desenvolvidas e 

isentas de enfermidades, parasitas e lar-

vas, material terroso e sujidades. Entrega 

em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

10,59 2.541,60 

27 15 UN. 
Melancia, de primeira qualidade com ca-

racterísticas bem definidas, unidades 
23,17 347,55 



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes 
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3698-5400 

 

  

grandes, sãs, inteiras e limpas, devendo 

ser bem desenvolvidas e isentas de enfer-

midades, parasitas e larvas, material terro-

so e sujidades. Entrega em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicita-

da, apresentando etiqueta de pesagem em 

embalagem. 

28 580 KG 

Moranga, tipo cabotia, madura, de tama-

nho grande, uniformes, sem defeito, intac-

ta, firmes e bem desenvolvida, livre de ter-

ra ou corpos estranhos aderidos na casca. 

7,00 4.060,00 

29 550 KG 

Pão francês - 50 gramas - elaborado com 

farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, macio, sem presença de maté-

rias estranhas e sujidades, feito no dia da 

entrega, não deve ser embalado quente e 

nem apresentar casca tostada em exces-

so. 

12,00 6.600,00 

30 1.880 Kg 

Peito de frango, congelado, carne limpa, 

sem respectivos ossos, sem manchas, 

amareladas ou verdes, produto deve estar 

em embalagem vedada com registro de 

SIF, data de fabricação, peso e validade de 

6 meses a partir da entrega. 

24,70 46.436,00 

31 150 Kg 

Pêra, lavada, sem rachaduras, estar fisio-

logicamente bem desenvolvida, com colo-

ração própria, livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas e doenças e estar em 

perfeito estado de conservação, entrega 

em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

13,99 2.098,50 

32 336 Un. 

Repolho, formato de cabeça redonda, fo-

lhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 

quilos), sem defeitos graves (podridão, ra-

chaduras, danos profundos), sem man-

chas, danos superficiais, substâncias es-

tranhas ou presença de organismos vivos. 

5,50 1.848,00 

33 900 Kg 

Tomate, de boa qualidade, graúdo, com 

polpa firme e intacta, isento de enfermida-

de, material terroso e umidade externa 

anormal, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 

de origem física e mecânica, rachaduras e 

cortes. 

9,63 8.667,00 



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes 
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3698-5400 

 

  

  
VALOR TOTAL  

209.197,51 

 

 

2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS: 

2.1. A entrega dos gêneros alimentícios é semanal, nos dias e quantidades de acordo com o 

cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação aos fornecedores 

e deverá ser entregue da seguinte forma: 

a) Os fornecedores vencedores dos itens descritos neste anexo deverão entregar os alimen-

tos na Escola Municipal de Educação Infantil Ciranda da Magia / ”Nonna Idalina”, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Aparados da Serra e na Secretaria Municipal de Educa-

ção, de acordo com item 4 deste anexo (detalhamento quantitativo), das quantidades ali es-

pecificadas e de acordo com o cronograma de entrega. 

2.2. Na entrega dos produtos será observado que os rótulos (quando houver) devem ser 

identificados com: 

a) Nome do produto e marca do fabricante e origem. 

b) Data de fabricação e validade. 

2.2.1. Os alimentos perecíveis devem ser entregues semanalmente, em bom estado de con-

servação, sendo que os mesmos deverão ser de primeira qualidade sem manchas e racha-

duras. As frutas e verduras deverão ser entregues no primeiro dia útil da semana. As carnes 

deverão  ser entregues uma vez por semana (conforme cronograma de entrega). 

2.2.2. Para os produtos não perecíveis que não esteja previsto o prazo de validade mínima 

individual juntamente com a descrição, o prazo será de 06 (seis) meses, A CONTAR DA 

DATA DE ENTREGA do produto. 

2.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos gêneros alimentícios que não atendam o padrão 

de qualidade exigido e a descrição correta do produto mencionada no cronograma de entre-

ga e no edital. 

2.4. No momento da entrega dos produtos, conforme cronograma de entrega, a empresa 

vencedora deverá fornecer nota fiscal (a cada entrega) a Secretaria Municipal de Educação, 

que após proceder à conferência, encaminhará as notas fiscais para o setor responsável 

pelos pagamentos. 

2.5. Para entrega da Merenda Escolar, de acordo com o cronograma e solicitação da Secre-

taria Municipal de Educação, o horário compreende das 8h às 12h e das 13h 30min às 

17:30h nas seguintes escolas conforme endereços a seguir: 

1. ESCOLA MUNICIPAL NONNA IDALINA / CIRANDA DA MAGIA (CRECHE) – Rua 

Joaquim Inácio Velho, nº 365 – Sede São José dos Ausentes – RS; 
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2. ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA – Rua Alvedorino Antônio Pereira, nº 

326 – Sede – São José dos Ausentes/RS; 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Rua Alvedorino Antônio Pereira, nº 

326 – Sede – São José dos Ausentes/RS. 

2.6. Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital, a empresa vencedora deverá 

providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a sua substituição visando o atendi-

mento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital. 

 

3. PRAZO DE PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será realizado em 10 (dez dias) após a entrega das mercadorias e medi-

ante apresentação de nota fiscal. 

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

a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de forneci-

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

documento fiscal para pagamento. 

 

4. DETALHAMENTO QUANTITATIVO PARA ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

4.1. Os licitantes vencedores dos itens abaixo relacionados devem observar o detalhamento 

de quantitativos a serem entregues na Escola Municipal Nona Idalina/Ciranda da Magia 

(Creche), Escola Municipal Aparados da Serra, e na Secretaria Municipal de Educação, 

conforme cronograma de entrega, a saber: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

Quantidade 
1. ESCOLA 

NONNA IDA-
LINA 

Quantidade 
2. ESCOLA 
APARADOS 
DA SERRA 

Quantidade 
3. SECRET.  
MUNICIPAL 
EDUCAÇÃO 

QUANT 
TOTAL LI-
CITADA 

01 

Abacaxi, produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e 

sabor típicos da variedade e uniformes no 

tamanho e na cor. Não serão permitidas 

rachaduras, perfurações e cortes. Peso 

mínimo de 500 gramas. 

280 UN. 0 100 UN. 380 UN. 

02 

Abacate, produtos sãos, limpos e de boa 

qualidade, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, com aspecto, aroma e 

sabor típicos da variedade e uniformes no 

tamanho e na cor. Não serão permitidas 

rachaduras, perfurações e cortes. 

110 KG 0 0 110 KG 
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03 

Abobrinha, produto formato cilíndrico e 

coloração, geralmente, verde clara com 

estrias verde-escuras. Tem que estar em 

bom estado, sem rachaduras, perfura-

ções ou cortes. 

55 KG 0 0 55 KG 

04 

Alface crespa, fresca, maço com 500 

gramas aproximadamente, de primeira 

qualidade; apresentando tamanho e colo-

ração uniforme; deve ser bem desenvol-

vida, firme e intacta, sem danos físicos ou 

mecânicos, oriundos do manuseio e 

transporte; isenta de enfermidade, mate-

rial terroso e umidade externa anormal; 

livre de resíduos de fertilizantes, sujida-

des, parasitas e larvas; acondicionada em 

embalagem que mantenha sua integrida-

de. 

80 UN. 30 UN. 20 UN. 130 UN. 

05 

Alho, bulbo inteiro, nacional de boa qua-

lidade, firme e intacto, sem lesões físicas 

ou mecânicas, perfurações ou cortes, ta-

manhos e coloração uniformes, devendo 

ser bem desenvolvidos, isente de sujida-

des, parasitas ou larvas, prazo mínimo de 

validade 06 meses. 

13 KG 10 KG 07 KG 30 KG 

06 

Banana, de primeira qualidade, tamanho 

médio de 60g, em pencas, com grau de 

maturação que suporte manipulação e 

transporte. Embalagem em saco de polie-

tileno com etiqueta de pesagem. 

1.100 KG 500 KG 400 KG 2.000 KG 

07 

Batata doce, é a raiz de uma planta ras-

teira, nativa do continente americano. La-

vada, lisa, de primeira qualidade, sem 

lesões físicas e mecânicas, não apresen-

tarem rachaduras ou cortes, livre de en-

fermidades, isenta de partes pútridas, 

com tamanho uniforme, sendo graúdas, 

entrega em sacos plásticos resistentes, 

conforme quantidade solicitada, apresen-

tando etiqueta de pesagem em embala-

gem. 

0 106 KG 90 KG 196 KG 
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08 

Batata inglesa, lavada, lisa, de primeira 

qualidade, sem lesões físicas e mecâni-

cas, não apresentarem rachaduras ou 

cortes, livre de enfermidades, isenta de 

partes pútridas, com tamanho uniforme, 

sendo graúdas, entrega em sacos plásti-

cos resistentes, conforme quantidade so-

licitada, apresentando etiqueta de pesa-

gem em embalagem. 

500 KG 610 KG 500 KG 1.610 KG 

09 

Bergamota, poncã, de boa qualidade, 

tamanho médio, não batido, sem racha-

duras, odor e cor característica, produto 

deve ser entregue com talo natural de 

proteção no período de maio a julho. En-

trega em sacos plásticos resistentes, con-

forme quantidade solicitada, apresentan-

do etiqueta de pesagem em embalagem. 

350 KG 300 KG 270 KG 920 KG 

10 

Beterraba, estar fisiologicamente bem 

desenvolvida, bem formadas, limpas, com 

coloração própria, livres de danos mecâ-

nicos, fisiológicos, pragas e doenças e 

estar em perfeito estado de conservação, 

entrega em sacos plásticos resistentes, 

conforme quantidade solicitada, apresen-

tando etiqueta de pesagem em embala-

gem. 

150 KG 90 KG 160 KG 400 KG 

11 

Brócolis, de primeira qualidade, novo, 

firme, intacto não poderá estar murcho 

isento de partes pútridas, coloração uni-

forme e sem manchas. Unidade e tama-

nho médio. 

130 UN. 70 UN. 40 UN. 240 UN. 

12 

Caqui, tipo chocolate preto, fresco, de 

primeira qualidade; apresentado tamanho 

e coloração uniforme; pesando aproxima-

damente 100 g, deve ser bem desenvol-

vido; com polpa firme e intacta; sem per-

furações e cortes; sem danos de origem 

física ou mecânica, oriundos do manuseio 

e transporte; livre de resíduos de fertili-

zantes; isento de material terroso, de en-

fermidade, sujidade, parasitas e larvas; 

acondicionada em embalagem que man-

tenha a sua integridade. 

50 KG 120 KG 30 KG 200 KG 
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13 

Caqui, tipo chocolate branco, fresco, de 

primeira qualidade; apresentado tamanho 

e coloração uniforme; pesando aproxima-

damente 100 g, deve ser bem desenvol-

vido; com polpa firme e intacta; sem per-

furações e cortes; sem danos de origem 

física ou mecânica, oriundos do manuseio 

e transporte; livre de resíduos de fertili-

zantes; isento de material terroso, de en-

fermidade, sujidade, parasitas e larvas; 

acondicionada em embalagem que man-

tenha a sua integridade. 

50 KG 120 KG 115 KG 285 KG 

14 

Carne de gado, de primeira qualidade, 

deve-se apresentar sem manchas, cor 

esverdeadas, sujidades, ossos ou qual-

quer substancia diferente de 100% de 

carne de gado vermelha, embalagem de-

ve ser saco resistente com selo SIF, em 

quantidades solicitadas. Carne resfriada 

deve apresentar temperatura abaixo de 

8º na entrega, podendo ser moída ou em 

cubos. 

410 KG 702 KG 558 KG 1.670 KG 

15 

Cebola branca, de tamanho médio, com 

características integras de primeira quali-

dade, isenta de sujidades, insetos ou pa-

rasitas, larvas ou corpos estranhos aderi-

dos na casca. Entrega em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicita-

da, apresentando etiqueta de pesagem 

em embalagem. 

140 KG 140 KG 180 KG 460 KG 

16 

Cebolinha verde, entregue em maço, de 

boa aparência, isenta de partes pútridas, 

apresentando bom odor. Entrega em sa-

cos plásticos resistentes, conforme quan-

tidade solicitada, apresentando etiqueta 

de pesagem em embalagem. 

100 UN. 80 UN. 20 UN. 200 UN. 

17 

Cenoura, deve apresentar características 

de cultivo bem definidas, estarem sufici-

entemente desenvolvidas, com tamanho, 

aroma, cor e textura próprios da espécie. 

Não devem estar danificadas por quais-

quer lesões físicas ou mecânicas, esta-

rem limpas, sem sujidades, não apresen-

tando rachaduras ou cortes na casca. A 

popa deve estar intacta e limpa. Entrega 

360 KG 165 KG 250 KG 775 KG 
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em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

18 

Chuchu, deve apresentar boa aparência, 

cor própria, sem rachaduras, isento de 

partes pútridas. Entrega em sacos plásti-

cos resistentes, conforme quantidade so-

licitada, apresentando etiqueta de pesa-

gem em embalagem. 

30 KG 0 0 30 KG 

19 

Couve, de primeira qualidade, nova, fir-

me, intacta não poderá estar murcha, 

isenta de partes pútridas, coloração uni-

forme e sem manchas. Maço e tamanho 

médio. 

100 UN. 100 UN. 80 UN. 280 UN. 

20 

Couve flor, de primeira qualidade, nova, 

firme, intacta, não poderá estar murcha, 

isenta de partes pútridas, coloração  uni-

forme e sem manchas. Unidade e tama-

nho médio. 

90 UN. 70 UN. 40 UN. 200 UN. 

21 

Laranja, de boa qualidade, com grau 

médio de amadurecimento, fresca, com-

pacta e firme, isenta de sujidades, tama-

nho médio, coloração uniforme, devendo 

ser bem desenvolvida. Entrega em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantida-

de solicitada, apresentando etiqueta de 

pesagem em embalagem. 

500 KG 0 0 500 KG 

22 

Limão, de boa qualidade, com grau mé-

dio de amadurecimento, fresco, compacto 

e firme, isento de sujidades, tamanho pe-

queno, coloração uniforme, devendo ser 

bem desenvolvido. Entrega em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantida-

de solicitada, apresentando etiqueta de 

pesagem em embalagem. 

40 KG 0 10 KG 50 KG 

23 

Maçã Fuji, com polpa firma intacta, nem 

danos físicos ou mecânicos, destinados 

para uso in natura deve estar fresco e 

com polpa suculenta. Atender padrões 

RDC 12, 02.010.01 ANVISA. Entrega em 

sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

640 KG 240 KG 150 KG 1.030 KG 
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24 

Mamão formosa, firme, de primeira qua-

lidade, com grau de evolução completo, 

de tamanho e grau médio de maturação, 

isento de sujidades e substâncias terro-

sas ou corpos estranhos, isento de danos 

por qualquer lesão física ou mecânica. 

Entrega em sacos plásticos resistentes, 

conforme quantidade solicitada, apresen-

tando etiqueta de pesagem em embala-

gem.  

480 KG 150 KG 210 KG 840 KG 

25 

Manga, de primeira qualidade, com ca-

racterísticas bem definidas, sãs, inteiras e 

limpas, devendo ser bem desenvolvidas e 

isentas de enfermidades, parasitas e lar-

vas, material terroso e sujidades. Entrega 

em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

290 KG 0 0 290 KG 

26 

Melão, de primeira qualidade com carac-

terísticas bem definidas, são inteiros e 

limpos, devendo ser bem desenvolvidas e 

isentas de enfermidades, parasitas e lar-

vas, material terroso e sujidades. Entrega 

em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

80 KG 100 KG 60 KG 240 KG 

27 

Melancia, de primeira qualidade com ca-

racterísticas bem definidas, unidades 

grandes, sãs, inteiras e limpas, devendo 

ser bem desenvolvidas e isentas de en-

fermidades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades. Entrega em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantida-

de solicitada, apresentando etiqueta de 

pesagem em embalagem. 

15 UN. 0 0 15 UN. 

28 

Moranga, tipo cabotia, madura, de ta-

manho grande, uniformes, sem defeito, 

intacta, firmes e bem desenvolvida, livre 

de terra ou corpos estranhos aderidos na 

casca. 

200 KG 260 KG 120 KG 580 KG 

29 

Pão francês - 50 gramas - elaborado 

com farinha de trigo enriquecida com fer-

ro e ácido fólico, macio, sem presença de 

matérias estranhas e sujidades, feito no 

dia da entrega, não deve ser embalado 

250 KG 250 KG 50 KG 550 KG 
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quente e nem apresentar casca tostada 

em excesso. 

30 

Peito de frango, congelado, carne limpa, 

sem respectivos ossos, sem manchas, 

amareladas ou verdes, produto deve es-

tar em embalagem vedada com registro 

de SIF, data de fabricação, peso e vali-

dade de 6 meses a partir da entrega. 

650 KG 630 KG 600 KG 1.880 KG 

31 

Pêra, lavada, sem rachaduras, estar fisio-

logicamente bem desenvolvida, com colo-

ração própria, livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas e doenças e estar em 

perfeito estado de conservação, entrega 

em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

150 KG 0 0 150 KG 

32 

Repolho, formato de cabeça redonda, 

folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 

1,5 quilos), sem defeitos graves (podri-

dão, rachaduras, danos profundos), sem 

manchas, danos superficiais, substâncias 

estranhas ou presença de organismos 

vivos. 

130 UN. 106 UN. 100 UN. 336 UN. 

33 

Tomate, de boa qualidade, graúdo, com 

polpa firme e intacta, isento de enfermi-

dade, material terroso e umidade externa 

anormal, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, sem lesões 

de origem física e mecânica, rachaduras 

e cortes. 

350 KG 250 KG 300 KG 900 KG 
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ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ: ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

Licitação para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, visando atender 

os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental no ano letivo de 2023, conforme con-

dições e especificações constantes no edital e no termo de referência. 

Observação: só será necessário preencher a marca naqueles produtos que possuírem. 

ITEM 

 

QUANT UNID DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TO-

TAL 

01 380 UN. 

Abacaxi, produtos sãos, limpos e 

de boa qualidade, sem defeitos, su-

ficientemente desenvolvidos, com 

aspecto, aroma e sabor típicos da 

variedade e uniformes no tamanho 

e na cor. Não serão permitidas ra-

chaduras, perfurações e cortes. Pe-

so mínimo de 500 gramas. 

   

02 110 KG 

Abacate, produtos sãos, limpos e 

de boa qualidade, sem defeitos, su-

ficientemente desenvolvidos, com 

aspecto, aroma e sabor típicos da 

variedade e uniformes no tamanho 

e na cor. Não serão permitidas ra-

chaduras, perfurações e cortes. 

   

03 55 KG 

Abobrinha, produto formato cilín-

drico e coloração, geralmente, ver-

de clara com estrias verde-escuras. 

Tem que estar em bom estado, sem 

rachaduras, perfurações ou cortes. 

   

04 130 UN. 

Alface crespa, fresca, maço com 

500 gramas aproximadamente, de 

primeira qualidade; apresentando 

tamanho e coloração uniforme; de-

ve ser bem desenvolvida, firme e 

intacta, sem danos físicos ou mecâ-

nicos, oriundos do manuseio e 

   



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes 
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3698-5400 

 

  

transporte; isenta de enfermidade, 

material terroso e umidade externa 

anormal; livre de resíduos de fertili-

zantes, sujidades, parasitas e lar-

vas; acondicionada em embalagem 

que mantenha sua integridade. 

05 30 KG 

Alho, bulbo inteiro, nacional de boa 

qualidade, firme e intacto, sem le-

sões físicas ou mecânicas, perfura-

ções ou cortes, tamanhos e colora-

ção uniformes, devendo ser bem 

desenvolvidos, isente de sujidades, 

parasitas ou larvas, prazo mínimo 

de validade 06 meses. 

   

06 2.000 KG 

Banana, de primeira qualidade, ta-

manho médio de 60g, em pencas, 

com grau de maturação que suporte 

manipulação e transporte. Embala-

gem em saco de polietileno com 

etiqueta de pesagem. 

   

07 196 KG 

Batata doce, é a raiz de uma planta 

rasteira, nativa do continente ameri-

cano. Lavada, lisa, de primeira qua-

lidade, sem lesões físicas e mecâ-

nicas, não apresentarem rachadu-

ras ou cortes, livre de enfermidades, 

isenta de partes pútridas, com ta-

manho uniforme, sendo graúdas, 

entrega em sacos plásticos resis-

tentes, conforme quantidade solici-

tada, apresentando etiqueta de pe-

sagem em embalagem. 

   

08 1.610 KG 

Batata inglesa, lavada, lisa, de 

primeira qualidade, sem lesões físi-

cas e mecânicas, não apresentarem 

rachaduras ou cortes, livre de en-

fermidades, isenta de partes pútri-

das, com tamanho uniforme, sendo 

graúdas, entrega em sacos plásti-

cos resistentes, conforme quantida-

de solicitada, apresentando etiqueta 

de pesagem em embalagem. 

   

09 920 KG 

Bergamota, poncã, de boa qualida-

de, tamanho médio, não batido, 

sem rachaduras, odor e cor caracte-
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rística, produto deve ser entregue 

com talo natural de proteção no pe-

ríodo de maio a julho. Entrega em 

sacos plásticos resistentes, confor-

me quantidade solicitada, apresen-

tando etiqueta de pesagem em em-

balagem. 

10 400 KG 

Beterraba, estar fisiologicamente 

bem desenvolvida, bem formadas, 

limpas, com coloração própria, li-

vres de danos mecânicos, fisiológi-

cos, pragas e doenças e estar em 

perfeito estado de conservação, en-

trega em sacos plásticos resisten-

tes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando etiqueta de pesagem 

em embalagem. 

   

11 240 UN. 

Brócolis, de primeira qualidade, 

novo, firme, intacto não poderá es-

tar murcho isento de partes pútri-

das, coloração uniforme e sem 

manchas. Unidade e tamanho mé-

dio. 

   

12 200 KG 

Caqui, tipo chocolate preto, fres-

co, de primeira qualidade; apresen-

tado tamanho e coloração uniforme; 

pesando aproximadamente 100 g, 

deve ser bem desenvolvido; com 

polpa firme e intacta; sem perfura-

ções e cortes; sem danos de origem 

física ou mecânica, oriundos do 

manuseio e transporte; livre de re-

síduos de fertilizantes; isento de 

material terroso, de enfermidade, 

sujidade, parasitas e larvas; acondi-

cionada em embalagem que man-

tenha a sua integridade. 

   

13 285 KG 

Caqui, tipo chocolate branco, 

fresco, de primeira qualidade; apre-

sentado tamanho e coloração uni-

forme; pesando aproximadamente 

100 g, deve ser bem desenvolvido; 

com polpa firme e intacta; sem per-
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furações e cortes; sem danos de 

origem física ou mecânica, oriundos 

do manuseio e transporte; livre de 

resíduos de fertilizantes; isento de 

material terroso, de enfermidade, 

sujidade, parasitas e larvas; acondi-

cionada em embalagem que man-

tenha a sua integridade. 

14 1.670 KG  

Carne de gado, de primeira quali-

dade, deve-se apresentar sem 

manchas, cor esverdeadas, sujida-

des, ossos ou qualquer substancia 

diferente de 100% de carne de ga-

do vermelha, embalagem deve ser 

saco resistente com selo SIF, em 

quantidades solicitadas. Carne res-

friada deve apresentar temperatura 

abaixo de 8º na entrega, podendo 

ser moída ou em cubos. 

   

15 460 KG 

Cebola branca, de tamanho médio, 

com características integras de pri-

meira qualidade, isenta de sujida-

des, insetos ou parasitas, larvas ou 

corpos estranhos aderidos na cas-

ca. Entrega em sacos plásticos re-

sistentes, conforme quantidade soli-

citada, apresentando etiqueta de 

pesagem em embalagem. 

   

16 200 Maço 

Cebolinha verde, entregue em ma-

ço, de boa aparência, isenta de par-

tes pútridas, apresentando bom 

odor. Entrega em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando etiqueta de 

pesagem em embalagem. 

   

17 775 KG 

Cenoura, deve apresentar caracte-

rísticas de cultivo bem definidas, 

estarem suficientemente desenvol-

vidas, com tamanho, aroma, cor e 

textura próprios da espécie. Não 

devem estar danificadas por quais-

quer lesões físicas ou mecânicas, 

estarem limpas, sem sujidades, não 

apresentando rachaduras ou cortes 

na casca. A popa deve estar intacta 
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e limpa. Entrega em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando etiqueta de 

pesagem em embalagem. 

18 30 KG 

Chuchu, deve apresentar boa apa-

rência, cor própria, sem rachaduras, 

isento de partes pútridas. Entrega 

em sacos plásticos resistentes, con-

forme quantidade solicitada, apre-

sentando etiqueta de pesagem em 

embalagem. 

   

19 280 Maço 

Couve, de primeira qualidade, no-

va, firme, intacta não poderá estar 

murcha, isenta de partes pútridas, 

coloração uniforme e sem manchas. 

Maço e tamanho médio. 

   

20 200 UN. 

Couve flor, de primeira qualidade, 

nova, firme, intacta, não poderá es-

tar murcha, isenta de partes pútri-

das, coloração  uniforme e sem 

manchas. Unidade e tamanho mé-

dio. 

   

21 500 KG 

Laranja, de boa qualidade, com 

grau médio de amadurecimento, 

fresca, compacta e firme, isenta de 

sujidades, tamanho médio, colora-

ção uniforme, devendo ser bem de-

senvolvida. Entrega em sacos plás-

ticos resistentes, conforme quanti-

dade solicitada, apresentando eti-

queta de pesagem em embalagem. 

   

22 50 KG 

Limão, de boa qualidade, com grau 

médio de amadurecimento, fresco, 

compacto e firme, isento de sujida-

des, tamanho pequeno, coloração 

uniforme, devendo ser bem desen-

volvido. Entrega em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando etiqueta de 

pesagem em embalagem. 

   

23 1.030 KG 

Maçã Fuji, com polpa firma intacta, 

nem danos físicos ou mecânicos, 

destinados para uso in natura deve 
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estar fresco e com polpa suculenta. 

Atender padrões RDC 12, 

02.010.01 ANVISA. Entrega em sa-

cos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando 

etiqueta de pesagem em embala-

gem. 

24 840 KG  

Mamão formosa, firme, de primeira 

qualidade, com grau de evolução 

completo, de tamanho e grau médio 

de maturação, isento de sujidades e 

substâncias terrosas ou corpos es-

tranhos, isento de danos por qual-

quer lesão física ou mecânica. En-

trega em sacos plásticos resisten-

tes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando etiqueta de pesagem 

em embalagem.  

   

25 290 KG 

Manga, de primeira qualidade, com 

características bem definidas, sãs, 

inteiras e limpas, devendo ser bem 

desenvolvidas e isentas de enfermi-

dades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades. Entrega em sa-

cos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando 

etiqueta de pesagem em embala-

gem. 

   

26 240 KG 

Melão, de primeira qualidade com 

características bem definidas, são 

inteiros e limpos, devendo ser bem 

desenvolvidas e isentas de enfermi-

dades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades. Entrega em sa-

cos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando 

etiqueta de pesagem em embala-

gem. 

   

27 15 UN. 

Melancia, de primeira qualidade 

com características bem definidas, 

unidades grandes, sãs, inteiras e 

limpas, devendo ser bem desenvol-

vidas e isentas de enfermidades, 

parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades. Entrega em sacos plásti-

   



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes 
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3698-5400 

 

  

cos resistentes, conforme quantida-

de solicitada, apresentando etiqueta 

de pesagem em embalagem. 

28 580 KG 

Moranga, tipo cabotia, madura, de 

tamanho grande, uniformes, sem 

defeito, intacta, firmes e bem de-

senvolvida, livre de terra ou corpos 

estranhos aderidos na casca. 

   

29 550 KG 

Pão francês - 50 gramas - elabora-

do com farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, macio, sem 

presença de matérias estranhas e 

sujidades, feito no dia da entrega, 

não deve ser embalado quente e 

nem apresentar casca tostada em 

excesso. 

   

30 1.880 Kg 

Peito de frango, congelado, carne 

limpa, sem respectivos ossos, sem 

manchas, amareladas ou verdes, 

produto deve estar em embalagem 

vedada com registro de SIF, data de 

fabricação, peso e validade de 6 

meses a partir da entrega. 

   

31 150 Kg 

Pêra, lavada, sem rachaduras, estar 

fisiologicamente bem desenvolvida, 

com coloração própria, livres de da-

nos mecânicos, fisiológicos, pragas 

e doenças e estar em perfeito esta-

do de conservação, entrega em sa-

cos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando 

etiqueta de pesagem em embala-

gem. 

   

32 336 Un. 

Repolho, formato de cabeça re-

donda, folhas lisas, classe 04 (pe-

sando entre 1 a 1,5 quilos), sem 

defeitos graves (podridão, rachadu-

ras, danos profundos), sem man-

chas, danos superficiais, substân-

cias estranhas ou presença de or-

ganismos vivos. 

   

33 900 Kg 

Tomate, de boa qualidade, graúdo, 

com polpa firme e intacta, isento de 

enfermidade, material terroso e 

umidade externa anormal, livre de 
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Local, data... Carimbo da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem lesões de 

origem física e mecânica, rachadu-

ras e cortes. 

   
VALOR TOTAL 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 

CONTRATO Nº ____ 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal Sr. Ernesto Valim Boeira, brasileiro, solteiro, CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente 

e domiciliado nesta cidade de São José dos Ausentes/RS a seguir denominado 

CONTRATANTE, e a EMPRESA ............, inscrita no CNPJ sob o n.º......., com endereço 

na........, na cidade de ......, Estado ......, neste ato representado por seu .........., Sr. ........, 

como CONTRATADO, celebram o presente Contrato, em observância ao Pregão Presencial 

n.º 01/2023, homologado em ....., com fulcro na Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,  Lei 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, e Decreto Municipal n.º 1398 de 19 de 

setembro de 2007, assim como pelas condições do Edital, termos da proposta vencedora e 

conforme as cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto: 

1.1 - Constitui objeto deste contrato a aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda 

Escolar, conforme lista abaixo descrita: 

Item Quantidade  Discriminação  

 

Valor Unitá-

rio 

 

Valor Total 

     

     

   

 

TOTAL 

 

R$                

 

     

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Forma de Fornecimento: 

2.1 – A entrega dos gêneros alimentícios é semanal, nos dias e quantidades de acordo com 

o cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação aos 

fornecedores e deverá ser entregue da seguinte forma: 

2.1.1. Os fornecedores vencedores dos itens descritos no anexo I deverão entregar os 

gêneros alimentícios para merenda escolar de acordo com o Detalhamento Quantitativo 

constante no termo de referência do referido edital e nos endereços contidos no termo de 
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referência, sendo: na Escola Municipal de Educação Infantil Ciranda da Magia / ”Nonna 

Idalina”, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aparados da Serra e na Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor Contratual: 

3.1 - Pela aquisição do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

valor total de R$ ________ (_____________) e os mesmos deverão ser entregues conforme 

o disposto na Cláusula Segunda do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Da Forma de Pagamento: 

4.1 - O pagamento será efetuado contra empenho, em 10 (dez) dias, após o recebimento do 

objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

4.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatori-

amente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habi-

litação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho; 

4.3 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 

passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Do Prazo: 

5.1 - O presente instrumento vigorará até o dia 31/12/2023, podendo ser prorrogado desde 

que haja necessidade e mediante acordo entre as partes, observando os dispositivos legais. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária: 

6.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão a conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

 

04.001 – Secretaria Municipal de Educação/ Secretaria Municipal de Educação – Rec. Pró-

prios 

2.024 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 

90 - 33.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

1.500.1001.0000 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 

 

04.001 – Secretaria Municipal de Educação / Secretaria Municipal de Educação – Rec. 

Próprios 

2.026 – Manutenção Ensino Infantil – Creche Nona Idalina 
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71 – 33.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 

1.500.1001.0000 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Sanções Administrativas para Caso de Inadimplemento 

Contratual. 

7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão 

sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 

do contrato ou valor da autorização e fornecimento; 

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato ou da autorização de fornecimento; 

e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato 

ou autorização e fornecimento; 

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato ou autorização e fornecimento. 

7.2 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena.  

7.3 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada 

judicialmente.  

7.4 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente 
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devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela 

adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo 

município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, 

cobrado judicialmente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Rescisão 

8.1 - Este contrato poderá ser rescindido:  

I. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do 

art. 78, da Lei n° 8.666/93; 

II. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 

desde que conveniente para o CONTRATANTE; 

III. Judicialmente, nos termos da legislação. 

8.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução 

total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - Da Submissão a Lei: 

9.1 - O presente contrato rege-se pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações e as demais cláusulas deste instrumento e outras normas legais 

atinentes à espécie, de onde extrair-se-á os subsídios para solução dos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Obrigações Legais: 

10.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações e todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Processo Licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Modificações: 

11.1 – O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no 

objeto do contrato, que impliquem em redução ou aumento do mesmo, as quais não 

poderão ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, sendo os 

acréscimos e supressões através de termos aditivos ao presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da vinculação ao Instrumento Convocatório 

12.1 - O presente contrato fica vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº 01/2023. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro: 

13.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Bom Jesus/RS, para dirimir as dúvidas 

resultantes do presente contrato, renunciando a qualquer outro. 

 

E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. 

   

São José dos Ausentes, ____ de ________ de 2023. 

 

 

________________________                                          ________________________ 

      Ernesto Valim Boeira                                                                  Contratada    

    PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Testemunhas: 

 

_______________________ 

 

_______________________ 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)__________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº ________________  e CPF sob nº _____________, 
a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de São José dos Ausen-
tes/RS, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, na qualidade de REPRESENTANTE LE-
GAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
__________________________, inscrita sob o CNPJ nº___________________ bem como 
formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao cer-
tame.  

 
..............................., .......... de ........... de 2023. 

 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
 

 
 
 

ANEXO V  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
 
A empresa___________________________________________________________ 
(inscrita no CNPJ n° _______________, por intermédio de seu representante legal o (a) Se-
nhor ____________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade 
n°_____________________ e do CPF n° ____________________, para cumprimento do 
previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no 
DOU de 18 de julho de 2002, e para fins do Pregão Presencial nº 01/2023, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe. 
 
 

..............................., .......... de ........... de 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
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ANEXO VI  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESEN-
CIAL, que a Empresa __________________________________, inscrita sob o 
CNPJ____________________________________ é Microempresa ou Empresa de Pe-
queno Porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e Instrução Normativa nº 
103/2007 do Departamento de Registro do Comércio, e conforme Declaração expedida pela 
Junta Comercial (comprovando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Por-
te). 
 

..............................., .......... de ........... de 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 4.358/2002 
(Atendimento ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal) 

 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

............................................, ____ de ______ de 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

NOS QUADROS DA EMPRESA 
 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir 
número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA sob as penas da Lei e 
para fins da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 01/2023 que, não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade 
de economia mista do órgão celebrante.  

 
 

..............................., .......... de ........... de 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
 
 

 

 


