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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 - PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-

RA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE. 

 

 

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE/RS SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO   

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2020 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09 /2020 

 

 

1 – PREÂMBULO 

 1.1. O Prefeito Municipal em exercício de Vista Alegre, Jairton De Cezaro, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 27 

de fevereiro de 2020, na sala do Departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Vista Ale-

gre - RS, localizada na Avenida Sol da América, 347, se reunirão o pregoeiro e sua equipe de apoio, 

designados pela Portaria nº 124/2020, de 03/02/2020, objetivando a aquisição de gêneros alimen-

tícios para merenda escolar, material de higiene e limpeza e material de expediente, processando-

se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do dia 17.07.2002, Lei Complementar 

nº 123/2006 do dia 14.12.2006, e dos Decreto Municipais nº 19 de 23 de março de 2007 e o de n º 

37/2018 de 29 de maio de 2018, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, do dia 

21.06.1993 e respectivas alterações posteriores. 

 

 1.2. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e envelope contendo a 

documentação de habilitação, dar-se-á até às 09 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, horário 

este que será realizado credenciamento das empresas e abertura das propostas com início da dis-

puta de lances.  

 

2 - DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA 

ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELA SE-

CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E NA ESCOLAS DA REDE MUNICI-

PAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE, CONFORME QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS E VALORES DE COTAÇÃO MÁXIMA DE PREÇO, ABAIXO: 
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2.1 Especificações dos materiais: 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço 

Unitário de 
referência 

Preço total de 
referência 

1.  400 Pct 

Açúcar cristal de boa qualidade, 
embalagem de 2 kg. Validade 
mínima de 120 dias a partir da 
entrega. 

R$ 4,49 
 

 

2.  20 Pct 
Açúcar de baunilha. Embalagem 
de 500 gr. 

R$ 7,15  

3.  50 Kg 
Alho, bulbo inteiro, nacional, de 
boa qualidade, firme e intacto, 
sem lesões.  

R$ 18,79  

4.  140 Und 

Alimento achocolatado em pó 
com Active- Go, rico em cálcio, 
ferro, vitaminas A, C, D e vitami-
nas do Complexo B. embalagem 
sachê de 800 g. Validade mínima 
de 180 dias a partir da entrega. 

R$ 5,88  

5.  40 Kg 
Amido de milho embalagem plás-
tica de 1 kg, validade de 6 meses 
a partir da data da entrega. 

R$ 5,41  

6.  150 Pct 

Arroz tipo 1, polido, classe longo 
fino, embalagem de 5 kg, prazo 
mínimo de validade de 6 meses a 
partir da entrega. 

R$ 10,69  

7.  60 Kg 

Banha de porco, inspecionado 
pelo órgão vigente. Validade mí-
nima de 90 dias a partir da entre-
ga. Embalagem de 1kg. 

R$ 10,17  

8.  250 Kg 

Batata inglesa rosa, tamanho e 
coloração uniformes. Isento de 
partes amassadas, batidas ou 
podres. 

R$ 3,19  

9.  1000 Und 

Bebida láctea fermentada, com 
preparado de frutas diversos sa-
bores. Validade mínima de 40 
dias a partir da data de entrega. 

R$ 3,26  
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Embalagem sache de 1 Lt.  

10.  180 Kg 

Beterraba, tamanho médio, pro-
duto limpo de boa qualidade, sem 
defeitos, não serão permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. 

R$ 3,26  

11.  400 Pct 
Biscoito doce Maria. Validade 
mínima de 180 dias a partir da 
entrega. – pacote 400 gr. 

R$ 4,35  

12.  400 Pct 
Biscoito doce sabor leite. Valida-
de mínima de 180 dias a partir da 
entrega. – pacote de 400 g 

R$ 4,75  

13.  400 Pct 
Biscoito doce sortido. Validade 
mínima de 180 dias a partir da 
entrega. – pacote de 300 gr. 

R$ 5,26  

14.  450 Pct 

Biscoito salgado tipo água e sal, 
embalagem de 400 gramas. Vali-
dade mínima de 180 dias a partir 
da entrega. 

R$ 5,09  

15.  120 Und 
Café solúvel granulado, vidro de 
200 g. Validade mínima de 180 
dias a partir da entrega. 

R$ 11,66  

16.  40 Und 
Canela em pó pura – embalagem 
tubo de 30 gr.  

R$ 2,96  

17.  40 Und 
Canela em rama – embalagem 
tubo de 12 gr. 

R$ 2,79  

18.  150 Kg 

Carne bovina com osso, pedaço 
de boa qualidade, múscu-
lo/acém/paleta/capa de filé, sem 
gordura e retirar aparas, sem se-
bo. Embaladas em plástico atóxi-
co de 1 kg cada, devidamente 
etiquetada com peso e prazo de 
validade. Resfriada. 

R$ 15,16  

19.  150 Kg 

Carne bovina pura sem osso, de 
primeira, de boa qualidade, reti-
rar aparas, pouca gordura, sem 
sebo ou material estranho à car-
ne pura. Embaladas em plástico 
atóxico de 1 kg cada, devidamen-
te etiquetada com peso e prazo 

R$ 16,50  
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de validade. Resfriada 

20.  700 Kg 

Carne bovina moída, de primeira, 
boa qualidade, múscu-
lo/acém/paleta/capa de filé, pou-
ca gordura. Embaladas em plásti-
co atóxico de 1 kg cada, devida-
mente etiquetada com peso e 
prazo de validade. Resfriada. 

R$ 18,49  

21.  350 Kg 

Cebola, de primeira qualidade, 
apresentando condições adequa-
das para o consumo. Com ausên-
cia de sujidades. 

R$ 3,11  

22.  200 Kg 
Cenoura, tamanho e coloração 
uniformes. Não serão permitidas 
partes amassadas ou batidas.  

R$ 3,35  

23.  30 Kg 

Chocolate em pó tradicional so-
lúvel, embalagem de 1 kg. Vali-
dade mínima de 180 dias a partir 
da entrega. 

R$ 11,72  

24.  60 Pct 

Colorau. Ingredientes: fubá, óleo 
de soja, urucum e sal. Embalagem 
plástica de 500g. Validade mínima 
de 120 dias a partir da entrega. 

R$ 4,47  

25.  1000 Kg 
Coxa e sobre coxa de frango con-
gelada, sem acúmulo de líquidos 
em seu interior. 

R$ 8,32  

26.  30 Und 
Cravo da Índia – embalagem tubo 
de 18 gr. 

R$ 3,16  

27.  60 Kg 

Doce cremoso de frutas. Ingredi-
entes: polpa de fruta, açúcar, 
xarope de glicose de milho e con-
servante sorbato de potássio, 
sabores diversos, embalagem de 
1 kg. Validade mínima de 120 dias 
a partir da entrega. 

R$ 9,48  

28.  60 Kg 
Doce de leite. Validade mínima 
de 120 dias a partir da entrega. 
Embalagem de 1 kg. 

R$ 11,72  

29.  60 Und 
Erva doce – embalagem tubo de 
22 gr. 

R$ 3,11  
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30.  30 Und 

Ervilha em conserva. Sem adição 
de sal e açúcar. Embalagem sachê 
de 300 g. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega 

R$ 3,72  

31.  50 Kg 
Farinha de centeio. Validade mí-
nima de 120 dias a partir da en-
trega. Embalagem de 1 kg  

R$ 4,43  

32.  80 Kg 

Farinha de milho, média, enri-
quecida com ferro e ácido fólico 
Embalagem plástica de 1kg. Vali-
dade mínima de 120 dias a partir 
da entrega. 

R$ 2,88  

33.  150 Pct 

Farinha de trigo tipo 1, enrique-
cida com ferro e ácido fólico e 
melhoradores de farinha (ácido 
ascórbico e amilase). Embalagem 
de 5 kg. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

R$ 9,14  

34.  250 Kg 

Feijão preto, tipo 1, novo, de boa 
qualidade, constituídos de grãos 
inteiros e sãos. Embalagem plás-
tica de 1kg, livre de carunchos e 
sujidades. Validade mínima de 
120 dias a partir da entrega. 

R$ 4,88  

35.  60 Und 

Fermento biológico fresco, em-
balagem de 500 g. Validade mí-
nima de 60 dias a partir da entre-
ga. 

R$ 6,40  

36.  60 Und 

Fermento químico em pó, emba-
lagem pote plástico 250 g. Vali-
dade mínima de 120 dias a partir 
da entrega. 

R$ 6,56  

37.  70 Kg 

Gelatina em pó de diversos sabo-
res. Embalagem plástica de 1 kg. 
Validade mínima de 120 dias a 
partir da entrega. 

R$ 9,89  

38.  25 Und Goiabada – tablete de 300 g R$ 3,86  

39.  60 Und. 
Lentilha, tipo 1, classe média. 
Embalagem de 500g. Validade 
mínima de 120 dias a partir da 

R$ 4,50  
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entrega.  

40.  900 Kg 

Maçã fugi, sem danificações físi-
cas, casca integra. Com cor, sabor 
e aroma característicos da espé-
cie. 

R$ 5,91  

41.  400 Kg 

Mamão formosa, produtos sãos, 
de boa qualidade, sem defeitos, 
bem desenvolvidos e maduros, 
que apresentem tamanho e cor 
uniformes. Não serão aceitos 
manchas ou defeitos na casca. 

R$ 5,75  

42.  70 Und 

Margarina vegetal cremosa com 
sal, 0% gorduras trans, com no 
mínimo 65 % de lipídios, embala-
gem de 1 kg. Temperatura de 
conservação resfriada entre 5°C e 
16°C. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

R$ 6,37  

43.  30 Und 

Milho em conserva. Sem adição 
de sal e açúcar. Embalagem sachê 
de 300 g. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

R$ 3,16  

44.  120 Kg 

Moranga cabotiá, produtos sãos, 
de boa qualidade, sem defeitos. 
Não serão permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes. 

R$ 2,86  

45.  150 Kg 

Mortadela sem toucinhos em 
cubos. Embalagem tubular. Vali-
dade mínima de 90 dias a partir 
da entrega. 

R$ 9,43  

46.  45 Und 
Nata, produto resfriado de 0°C a 
+5°C, com no mínimo 48% de 
gordura. Embalagem de 300 gr. 

R$ 6,32  

47.  500 Und 

Óleo de soja tipo 1, 5x filtrado, 
embalagem de 900 ml. Validade 
mínima de 180 dias a partir da 
entrega. 

R$ 3,96  

48.  50 Und 
Orégano – embalagem tubo de 6 
gr. Validade mínima de 120 dias a 
partir da entrega. 

R$ 1,75  
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49.  450 Dzs 

Ovos de galinha, com registro no 
Ministério da Agricultura e inspe-
cionados pelos órgãos vigentes. 
Embalados em cartelas contendo 
12 unidades. 

R$ 5,77  

50.  30 Pct 
Pipoca, tipo 1, embalagem 500 
gr. Validade mínima de 120 dias a 
partir da entrega. 

R$ 2,21  

51.  60 Pct 
Polvilho azedo. Embalagem de 
500 gr. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

R$ 3,92  

52.  70 Pct 
Polvilho doce. Embalagem de 500 
gr. Validade mínima de 120 dias a 
partir da entrega. 

R$ 3,90  

53.  160 Kg 

Queijo mussarela fatiado. Ingre-
dientes: leite pasteurizado, clore-
to de sódio, cloreto de cálcio, 
fermento lático e coagulante. 
Com inspeção no órgão vigente. 
Validade mínima de 30 dias a par-
tir da entrega. 

R$ 26,65  

54.  150 Und 
Repolho, produto fresco, tama-
nho e coloração uniformes, sem 
partes estragadas.  

R$ 5,08  

55.  80 Pct 

Sagu, tipo 1, grupo tapioca, sub-
grupo pérola, embalagem plástica 
de 500g. Validade mínima de 180 
dias a partir da entrega. 

R$ 3,55  

56.  30 Pct 
Sal amoníaco, embalagem de 
100g. Validade mínima de 180 
dias a partir da entrega. 

R$ 1,51  

57.  100 Kg 
Sal refinado iodado. Embalagem 
de 1 kg. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

R$ 1,53  

58.  80 Pct 

Salsicha tipo hot dog, embalada 
em saco plástico de 3kg. Validade 
mínima de 60 dias a partir da en-
trega. 

R$ 25,65  

59.  60 Lt 
Sardinha com molho de tomate – 
embalagem de 250 gr. 

R$ 6,29  
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60.  100 Und 

Concentrado liquido para refres-
co de fruta, sabor maracujá. In-
gredientes: suco integral de ma-
racujá, água, suco concentrado 
de maracujá, acidulante, ácido 
cítrico, aroma idêntico ao natural, 
estabilizante, goma xantana, con-
servadores benzoato de sódio e 
metabissulfito de sódio, corante 
natural carmim e antiespumante: 
polidimetilsiloxano. Com rendi-
mento de 6 litros. Embalagem de 
500 ml. 

R$ 8,92  

61.  100 Und 

Concentrado liquido para refres-
co de fruta, sabor abacaxi. Ingre-
dientes: suco integral de abacaxi, 
água, suco concentrado de aba-
caxi, acidulante, ácido cítrico, 
aroma idêntico ao natural, estabi-
lizante, goma xantana, conserva-
dores benzoato de sódio e meta-
bissulfito de sódio e antiespu-
mante: polidimetilsiloxano. Com 
rendimento de 1,5 litros. Embala-
gem de 500 ml. 

R$ 8,92  

62.  100 Und 

Concentrado líquido para refres-
co de fruta, sabor maçã, com 
rendimento de 1,5 litros. Ingredi-
entes: suco integral de maçã, 
água, suco concentrado de aba-
caxi, acidulante, ácido cítrico, 
aroma idêntico ao natural, estabi-
lizante, goma xantana, conserva-
dores benzoato de sódio e meta-
bissulfito de sódio e antiespu-
mante: polidimetilsiloxan. Com 
rendimento de 1,5 litros. Embala-
gem de 500 ml. 

R$ 8,92  

63.  80 Und 
Concentrado líquido para refres-
co de fruta, sabor caju, com ren-

R$ 8,92  
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dimento de 5 litros Ingredientes: 
suco integral de caju, água, suco 
concentrado de abacaxi, acidu-
lante, ácido cítrico, aroma idênti-
co ao natural, estabilizante, goma 
xantana, conservadores benzoato 
de sódio e metabissulfito de só-
dio e antiespumante: polidimetil-
siloxan. Com rendimento de 5 
litros. Embalagem de 500 ml. 

64.  500 Kg 

Tomate, tamanho e coloração 
uniformes. Grau de maturação 
médio. Produto não deve ter par-
tes amassadas ou batidas. Isento 
de machucados ou bolores.  

R$ 4,24  

65.  144 Und 

Vinagre de vinho tinto. Ingredi-
entes: fermento acético de vinho 
tinto e água, acidez 4,2%. Emba-
lagem de 750 ml. Validade míni-
ma de 180 dias a partir da entre-
ga. 

R$ 3,76  

 

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço 

Unitário de 
referência 

Preço total de 
referência 

66.  80 Und 

Álcool etílico Liquido 70 INPM.  
Embalagem plástica resistente 1 

litro. 

R$ 5,86  

67.  10 Lt 

Álcool em gel para desinfecção, 

com ação antibacteriana, 70 

INPM. Apresentar registro do 

produto junto ao ministério da 

saúde /Anvisa. Embalagem plásti-

ca resistente 500ml.   

R$ 5,40  

68.  10 Und 

Amaciante de roupas perfumado, 
aromas suaves, com rótulo des-
crevendo características do pro-
duto, registro na ANVISA.  

R$ 5,56  
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Embalagem plástica resistente 

com 2 litros.  

69.  8 Und 

Desodorizador ambiental, aeros-
ol, sem CFC. Essências suaves. 
Frasco de 400ml. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, proce-
dência, número do lote, validade 
e número de registro no Ministé-
rio da Saúde. Embalagem 360 ml. 

R$ 9,88  

70.  5 Und 
Balde de plástico com alça, capa-
cidade para 15 litros. 

R$ 12,33  

71.  10 Und 
Balde de plástico com alça, capa-
cidade para 08 litros. 

R$ 8,06  

72.  40 Und 

Produto com ação desinfetante e 
desodorizante, com aroma de pi-

nho, floral ou lavanda.  
Apresentar registro do produto 
junto ao ministério da saúde 
/Anvisa. Embalagem Plástica re-
sistente com 5 litros. 

R$ 14,14  

73.  40 Und 

Detergente líquido concentrado, 
neutro, biodegradável, com alto 
poder de limpeza, para lavagem de 

louças e talheres. Apresentar regis-
tro do produto junto ao ministé-
rio da saúde /Anvisa. Embalagem 
Plástica resistente com 5 litros. 

R$ 18,05  

74.  20 Und 

Limpa tudo lava- piso e parede lim-
peza em geral ácido sulfônico, ami-
da, hidróxido de sódio, cloreto de 
sódio embalagem de 5 Litros. 

R$ 22,66  

75.  10 Und  

Solução para limpeza de vidros 
com pulverizador em gatilho. 
Embalagem plástica resistente 
com 500 ml 

R$ 10,21  

76.  17 Und 

Luva de látex natural, superfície 
lisa, ambidestra, com pó. Tamanho: 

M. Embalagem: Caixa com 100 
unidades 

R$ 27,47  

77.  10 Und Pá de lixo cabo aproximadamente R$ 6,81  
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80 cm. 

78.  10 Und 

Pano para limpeza, tipo toalha de 
banho qualidade inferior. Tamanho 

aproximado 60 x 90cm. 

R$ 12,65  

79.  50 FD 
Papel higiênico branco macio folha 
dupla, fardo 16 pacotes c\ 4 rolos de 
30 cm x 10 cm. 

R$ 78,96  

80.  30 Und 

Papel toalha em rolo/bobina to-
talmente composta de 100% celu-
lose virgens, com 35 a 37,00 gra-
maturas por m², permitindo uma 
excelente absorção, com boa re-
sistência a tração para uso em 
dispenser. Embalagem com 02 rolos 

de 22cm x 20cm cada. 

R$ 6,05  

81.  15 Und 

Rodo de passar cera com cabo. 
Base medindo 30 cm revestida de 
espuma retangular. 

R$ 13,66  

82.  15 Und 
Rodo com 2 borrachas, base me-
dindo 50cm, cabo de madeira. 

R$ 11,99  

83.  50 Pct 

Embalagem plástica para freezer 
com capacidade para 5 kg. Tama-

nho aproximado 35 x 49cm. Emba-
lagem com 50 unidades. 

R$ 7,84  

84.  25 Und 

Sabonete líquido para limpeza 
das mãos. Aparência e odor pero-
lado e perfumado. Apresentar 
registro do produto junto ao mi-
nistério da saúde /Anvisa. Emba-
lagem Plástica resistente com 2 
litros. 

R$ 11,98  

85.  60 Und 

Saco de lixo de polietileno com 

capacidade para 100 litros na cor 

preta. Embalagem com 25 unida-

des.  

R$ 13,32  

86.  50 Und  

Saco de lixo de polietileno com 

capacidade para 50 litros na cor 

preta. Embalagem com 50 unida-

des.  

R$ 10,99  

87.  50 Und Saco de lixo de polietileno com R$ 10,96  
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capacidade para 30 litros na cor 

preta. Embalagem com 50 unida-

des.  

88.  20 Und 

Vassoura de palha, 3 fios de amarra-
ção, comprimento do cabo: 90cm, 
comprimento total da vassoura: 
1,44cm aproximadamente. 

R$ 19,80  

89.  20 Und 

Vassoura para limpeza de sanitá-
rio. Cabo aprox. 30 cm, cerdas de 
nylon com suporte. 

R$ 9,13  

90.  4 Und 
Limpador de quadro branco, frasco 
de 5L. 

R$ 19,30  

91.  10 Und 

Neutralizador de urina, liquido trans-
lúcido, com aroma e coloração ca-
racterísticos de cada fragrância, en-
vasado em recipiente plástico de 5L. 

R$ 16,96  

 

MATERIAL DE COPA E COZINHA: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço 

Unitário de 
referência 

Preço total de 
referência 

92.  50 Und 
Pano de prato, 100% algodão, di-
mensões aproximadas 50 cm x 70 cm 
- cor branca 

R$ 7,66  

93.  10 Und 

Toalha de rosto, grossa e felpuda, 
100% algodão, macia, cor branca, 
medindo 65 x 45cm.   

R$ 9,99  

94.  10 Pct 

Touca sanfonada descartável com 
elástico duplo. Cor Branca. Emba-
lagem: Pacote com 100 Unidades. 

R$ 15,99  

 

MATERIAL DE EXPEDIENTE: 

Ite
m 

Quant Und Especificação do Material 
Preço 

Unitário de 
referência 

Preço total de 
referência 

95.  
10 Und 

Cola em bastão - tubo c/ 40 gra-
mas, glicerina, água e conservan-
tes. 

R$ 7,66  

96.  
60 Und 

Caderneta de chamada com 31 
dias 

R$ 5,63  
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97.  
40 Und 

Fita adesiva para empacotamen-
to, papel liso, na cor marrom de 
36mm x 50 m 

R$ 9,46  

98.  15 Cx Folha de ofício A4 c\ 5.000 folhas R$ 236,47  

99.  

01 Cx 

Giz branco para quadro negro, 
não tóxico, antialérgico, acondici-
onados em caixa com 64 tubos, 
medindo aproximadamente 
12x70mm. 

R$ 2,63  

100.  

01 Cx 

Giz colorido para quadro negro, 
não tóxico, antialérgico, acondici-
onados em caixa com 64 tubos, 
medindo aproximadamente 
12x70mm. 

R$ 4,02  

101.  
10 Cx 

Papel cartão 210mmx297mm, 
180gm²c\50fls. 

R$ 67,36  

102.  

30 Und 

Papel sulfite, gramatura 75g/m2; 
formato a4; medindo (210x297) 
mm; alvura minima de 90 %, opa-
cidade minima de 87%; umidade 
entre 3,5% (+/- 1,0), na cor bran-
ca. 

R$ 0,93  

103.  

15 Und 

Pasta suspensa para arquivamen-
to frontal de papéis fixos ou sol-
tos, castanho claro marmorizada 
plastificada de 350 gr/m², 240 x 
360 mm c/ varal em visor acrílico, 
cx c/ 50 unidades. 

R$ 5,90  

 

Total Geral: (por extenso) 

 

3 - DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender o item 8 deste Edital, deverá 

apresentar a proposta de preços e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, 

identificados, respectivamente, como de envelope n° 01"PROPOSTA" e envelope n° 02 "DOCU-

MENTAÇÃO", para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

À 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 

NOME DA EMPRESA: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 27 de fevereiro de 2020 – as 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 

NOME DA EMPRESA: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 27 de fevereiro de 2020 – as 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro e sua equipe 

de apoio, no dia, até a hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que, devi-

damente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 

no interesse da representada. 

 4.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento 

de identidade, ou documento equivalente 

 4.3. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.4 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

 4.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 4.4.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asseme-

lhado, deverá apresentar: 

 4.4.1.1. Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
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 4.4.1.2. Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade co-

mercial ou de sociedade por ações; 

 4.4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 

caso de sociedade civil; 

 4.4.1.4. Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer di-

reitos 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 funciona-

mento no País; 

 4.4.1.5. Registro comercial, se empresa individual. 

 4.4.2. Se representada por procurador, deverá apresentar: 

 4.4.2.1. Instrumento público de procuração ou instrumento particular, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no artigo 654, § 1º, do 

Código 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 formular 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente; 

 4.4.2.2. Carta de credenciamento outorgado pelo representante legal da licitante, compro-

vando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame. 

Observação: Em ambos os casos (4.4.1 e 4.4.2), o instrumento de mandato deverá estar acompa-

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

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

tório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

     4.6 As interessadas, ou seus representantes legais, deverão apresentar declaração dando ciên-

cia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital de Pregão, con-

forme estabelece o inciso VII do art. 4º da Lei n º 10.520, de 17 de julho de 2002. MODELO DE 

DECLARAÇÃO – Anexo – I. 

 4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender utilizar os benefícios 

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, disciplinados neste edital, deverá 

apresentar, no momento do credenciamento DECLARAÇÃO firmada por contador, de que se en-

quadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, juntamente com a CERTIDÃO SIMPLI-

FICADA DA JUNTA COMERCIAL. A declaração deverá ser apresentada, fora dos envelopes, no mo-

mento do credenciamento. 
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 4.7.1. As cooperativas que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos 

nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme disposto no artigo 34, da Lei 

11.488/2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credencia-

mento, declaração firmada por contador, de que se enquadra no limite de receita referida aci-

ma. 

 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 5.1. 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 01 – PROPOSTA DE PREÇO e envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

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

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das empresas interessadas, as quais deverão 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances ver-

bais, bem como para a prática dos demais atos do certame. 

 5.4. Apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilita-

ção. (Anexo – I); 

     5.5. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua confe-

rência e posterior rubrica. 

 

6 - PROPOSTA DE PREÇO 

 6.1. A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no 

local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter, 

em sua parte externa, os dizeres:   

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 

NOME DA EMPRESA: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 27 de fevereiro de 2020 – as 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 
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     6.2 A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada preferencialmente 

em papel timbrado da licitante apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e assina-

da pelo representante legal da empresa, de forma clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

     6.3 A proposta de preços deverá ainda: 

a) Conter razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-

mail), para contato, bem como nome da proponente ou seu representante legal, CPF, RG e cargo 

na empresa; 

b) Descrição completa e especificada dos materiais ofertados, com indicação expressa da marca 

e do modelo, para o cumprimento do contrato a ser eventualmente celebrado. 

c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

d) Conter prazo de disponibilidade de entrega, não superior a 05 (cinco) dias corridos, contados da 

data de recebimento da Ordem de Compra;   

e)  Apresentação dos preços, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e o total por 

extenso, serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário até, 

duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais; 

f)  Conter preço unitário e total conforme MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, constante na cota-

ção de preços através do sistema betha autocotação versão 2.023 ou superior, sendo que, em ca-

so de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os 

expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último; 

g) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que indu-

za o julgamento a ter mais de um resultado. 

6.4 Os preços das propostas incluem todos os custos e despesas, como os custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, traba-

lhistas, transporte, seguros, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital e seus Anexos.    

6.5 Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou in-

corretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os respectivos materiais ser fornecidos 

à Prefeitura Municipal sem ônus adicionais. 

6.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital 

e seus Anexos, sejam omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o jul-

gamento. 

6.7 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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6.8 O objeto do presente edital tem garantia contra vícios redibitórios conforme preceitua 

o Título V, Capítulo I, Seção V do Novo Código Civil, ficando a Licitante Vencedora responsável por 

todos os encargos decorrentes disso, sem prejuízo da garantia do produto certificado pelo fabri-

cante, vendedor ou seu representante comercial. 

6.9. Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem previ-

são no edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 

com o instrumento convocatório. 

6.10 Deverá ser entregue em mídia removível, o arquivo digital fornecido pela prefeitura 

para cotação. A não entrega do mesmo acarretará em desclassificação do licitante, a proposta 

impressa também deverá ser entregue.   

6.10.1 A empresa licitante deverá realizar a cotação de preços através do sistema 

betha autocotação versão 2.023 ou superior, disponível gratuitamente no endereço 

eletrônico www.betha.com.br, acessando o porta do cliente em instalação e atuali-

zação, compras-autocotação. Feita a cotação a empresa deverá enviar a proposta 

impressa devidamente assinada e carimbada, juntamente com o CD ou DVD para 

agilização dos trabalhos. 

6.10.2 Qualquer dúvida a respeito da instalação do sistema betha autocotação, ligar 

para a Prefeitura Municipal de Vista Alegre, através do telefone (55) 3730-1020, 

Departamento de Licitações e Contratos, ou ligar diretamente para a empresa Delta 

Soluções em Informática Ltda, setor de suporte, através do telefone (51) 3235-

4200. 

6.10.3 Caso a mídia apresentar problemas, a mesma poderá ser substituída nos do 

dia da abertura da proposta, por cópia mídia de igual teor. 

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 

desclassificará a (s) autora (s) da (s) proposta (s) de menor valor unitário e aquelas que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até (10 %) dez por cento, relativa-

mente à de menor preço. 

7.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas con-

dições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequen-

tes, até o máximo de três, para que suas autoras participem dos lances verbais, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

7.3. Às proponentes proclamadas conforme subitens 5.1 e 5.2 será dada oportunidade para 

nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

http://www.betha.com.br/
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7.3.1 Os licitantes que estiverem exercendo o direito de lances à obtenção da pro-

posta vencedora de menor preço terão o tempo de 01 minuto para ofertar o lance, 

não o fazendo neste lapso será dada vez ao próximo licitante na forma de rodízio. 

7.3.2 Os lances não poderão ser inferiores a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) em 

relação à menor proposta em disputa; 

7.4 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 

art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, prefe-

rência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas 

que atenderem ao item 4.7 deste edital. 

7.4.1 . Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apre-

sentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela co-

operativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

7.5. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta 

de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova pro-

posta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será decla-

rada vencedora do certame; 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 

da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será faculta-

da, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.4.1 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

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

 7.6. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 7.5 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

7.6.1 Após a aplicação do disposto nos itens 7.4 à 7.6, se existir mais de um licitante 

com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-

vimento de tecnologia no País. 

7.6.2. Permanecendo o empate após a aplicação do disposto no item 7.6.1, será 

realizado sorteio ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
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7.7. O disposto nos itens 7.4 à 7.6, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a pro-

posta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte 

ou cooperativa. 

 7.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente à pe-

nalidade constante do subitem 16.1 deste Edital. 

7.9. 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. 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como não atenderem aos requisitos do 

item 6. 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis. 

 7.10.O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, impli-

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

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

será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

 7.11. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal ou a empresa não se fizer representar, 

será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor de referência 

para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja 

obtido preço melhor. 

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

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 7.13. 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, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 7.14. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis, sendo 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha 

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

mercado. 

 7.15. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 

pela licitante que tiver formulado. 

 7.16. Constatado o atendimento pleno as exigências editalícias, a proponente será declara-

da vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital. 

 7.17. Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
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7.18. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias, 

o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto deste 

Edital e seus Anexos. 

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

de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpos-

tos, bem serão registradas as ocorrências relevantes e que ao final, será assinada pelo Pregoeiro e 

as licitantes presentes. 

7.21. A sessão pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de licitações 

deste Município. 

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

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

8 - DAS CONDIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO: 

8.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exigências 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

8.2. Não poderão participar deste Pregão: 

8.2.1. As interessadas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de cre-

dores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua 

forma de constituição; 

8.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

8.2.3. Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Prefeitura Municipal de Vista Alegre. 

8.3. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas: 

8.3.1. Que apresentarem mais de uma proposta para cada item específico. 

8.4. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada 

por seu (s) representante (s) legal (is), devidamente qualificado (s) e comprovado (s). 

8.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou publicação 

em órgão oficial ou por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para confe-

rência pelo Pregoeiro.  
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9-DA HABILITAÇÃO 

9.1 O ENVELOPE Nº 2 "Documentação de Habilitação" deverá ser apresentado no local, dia 

e hora determinados, devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter, em sua parte externa, 

os dizeres: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 

NOME DA EMPRESA: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 27 de fevereiro de 2020 – as 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os seguintes documentos: 

9.2. O envelope nº 02 “Documentação de Habilitação” deverá conter os seguintes documen-

tos: 

a) Declaração (de que não emprega menores de idade) que atende ao disposto no artigo 7. 

°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-

02; (Anexo – III) 

b) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que não 

foi declarada inidônea para licitar e ou contratar com a Administração Pública, conforme 

modelo Anexo IV, e sob as penalidades cabíveis. 

c) Alvará Sanitário do Município sede (válido). 

 

9.2.1 . - 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, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) 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. 
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9.2.2 – A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados 

nas letras a, b ou c deste subitem (9.2.1), caso já tenha apresentado quando do 

credenciamento junto ao pregoeiro. 

 

9.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) 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 e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a fazenda municipal e estadual do domicílio ou sede 

do licitante;  

d)  Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União, e a Seguridade Social);  

e) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS).  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

 

9.4 – Qualificação econômico-financeira:  

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.  

 

9.5. A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade, em até 5 (cinco) dias úteis 

a contar da data em que for declarada vencedora do certame. 

9.6. 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 motiva-

da e durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.7. A não regularização da documentação implicará na inabilitação da licitante, sem preju-

ízo das penalidades cabíveis. 

9.8 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser 

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

servidor da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa 

oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verifi-

cação da autenticidade de seus dados pela Administração. 
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9.9. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 

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

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO 

 10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 

menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 10.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classifica-

ção e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 

licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

 10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, im-

portará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

11 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas por escrito e endereça-

das ao Departamento de Licitações e Contratos, na sede da Prefeitura Municipal, até 2 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para abertura da licitação. 

11.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

11.1.2 - Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

11.1.3 - Não será recebido impugnação do edital interposta via fax, telefone ou 

meio eletrônico. 

 

12- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 12.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a inten-

ção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões do recur-

so, sob pena de decair este direito. 
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 12.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões do recurso apresentadas, bem como o registro 

de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões 

do recurso no prazo de 3 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcio-

nando-se a todas vista imediata do processo. 

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

pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 12.4. 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 responsabilidade daquele que 

houver dado causa à demora. 

12.5 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

12.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas, no Depar-

tamento de Licitações. 

12.8 . Havendo interposição de recurso os autos serão remetidos a Assessoria Jurídica para 

emissão de parecer jurídico. 

 

13 - DOS PRAZOS 

 13.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

de sua entrega, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. No silêncio da pro-

posta, subentende-se validade de 60 (sessenta) dias. 

 13.2. A administração, depois de homologado o processo, convocará a licitante vencedora 

para assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e neste edital. 

13.3. A Prefeitura poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classifica-

ção, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto aos preços, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, inde-

pendentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

13.4. Na hipótese de a Prefeitura não assinar o contrato com a licitante vencedora ou com 

outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quais-

quer compromissos assumidos. 

 13.5. O contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado nas hipóteses da Lei 

8.666/93. 
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 13.6. O prazo de entrega desta licitação, no que se refere aos gêneros alimentícios será de 

até 05 (cinco) dias, e dos demais materiais de higiene e limpeza e expediente será de até 30 (trin-

ta) dias, após a emissão da ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

 13.7. Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser revistos nas hipóteses e for-

ma a que alude o artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

14 – DA ENTREGA/ RECEBIMENTO 

14.1. O objeto licitado deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Vista Alegre, na Se-

cretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, localizada na Avenida Sol da América, n º 347, 

Centro, Vista Alegre – RS, nas quantidades e datas de acordo com a solicitação da Secretaria Mu-

nicipal de Educação, Cultura e Desporto. 

14.2. Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto licitado, a licitante ven-

cedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sujeitando-

se às penalidades previstas neste edital. 

 

15 – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

15.1 A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos 
termos do § 2º, inciso II, do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648, de 27 
de maio de 1998. 
 

16 - DO PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias, mediante a entrega das 

quantidades solicitadas do objeto licitado e apresentação da respectiva nota fiscal, de acordo com 

o art. 5º, §3º da Lei Federal n º 8.666/93. 

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

ção, a indicação do número do pregão e o número do respectivo contrato, a fim de se acelerar o 

trâmite de recebimento do bem e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

17 - DAS PENALIDADES 

17.1. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do pregão 

como de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalida-

des: 

a) deixar, o licitante da melhor proposta final, de apresentar a documentação exigida no 

certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 

(dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado; 
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b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) 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 (cinco) anos e multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do último lance ofertado; 

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

sem prejuízo do resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (cinco décimos por 

cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

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

nistração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor corres-

pondente ao montante não adimplido do contrato; 

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

tração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do contrato; 

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

inidoneidade, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato. 

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

17.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à licitante vencedora, respeitado o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em até 10 (dez) dias após o 

recebimento da notificação, na conta bancária nº 04.021067.0-4, Agência 0630, Banco Banrisul, 

em favor da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, ficando a contratada obrigada a comprovar o 

recolhimento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

17.4. Decorrido o prazo de 10 dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 

1% (um) por cento de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quita-

ção/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 dias após a data da noti-

ficação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

17.5. No caso da licitante vencedora ser credora de valor suficiente, a Prefeitura Municipal po-

derá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

17.6. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos a em-

presa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente. 
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17.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante 

de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Pre-

feitura Municipal, decorrentes das infrações cometidas. 

17.8. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação 

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

dimplência contratual. 

 

18 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

18.1 A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação objeto desta li-

citação, atenderá aos critérios do orçamento vigente sob as rubricas:  

 

DOTAÇÃO: 73 

ORGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

UNIDADE: 03 – SMEC CONVÊNIOS/LIVRES 

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0041.2.015 Material de Consumo   

RECURSO: 0001 Livres 

CATEGORIA: 3.3.90.30  

 

DOTAÇÃO: 74 

ORGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

UNIDADE: 03 – SMEC CONVÊNIOS/LIVRES 

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0041.2.020 Material de Consumo   

RECURSO: 1112 PNAE 

CATEGORIA: 3.3.90.30  

 

DOTAÇÃO: 88 

ORGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

UNIDADE: 03 – SMEC CONVÊNIOS/LIVRES 

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0041.2.015 Material de Consumo   

RECURSO: 0001 Livres 

CATEGORIA: 3.3.90.30  

 

DOTAÇÃO: 89 

ORGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

UNIDADE: 03 – SMEC CONVÊNIOS/LIVRES 
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PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0041.2.020 Material de Consumo   

RECURSO: 1112 PNAE 

CATEGORIA: 3.3.90.30  

 

19 – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

19.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, convocará o licitante vencedor 

através de “Convocação Formal”, para no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o contrato sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

19.2. O Contrato deverá ser assinado junto a Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS, Depar-

tamento de Licitações e Contratos, sito na Rua Sol da América, nº. 347– Centro – Vista Alegre/RS, 

pelo representante legal da empresa ou pessoa legalmente autorizada através de procuração. 

19.3. A LICITANTE VENCEDORA convocada para assinar o contrato, que não o fizer no prazo es-

tipulado, será aplicada MULTA DE 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta de preços. 

19.4. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os li-

citantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, sem pre-

juízo da multa imposta no item anterior ao faltante. 

 

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vista Alegre, Depar-

tamento de Licitações e Contratos, sito na Rua Sol da América, nº. 347, com antecedência míni-

ma de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.  

20.2 . Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pre-

gão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Departamento de Licita-

ções e Contratos, 

20.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

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

mente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao anteriormente fixado, no 

mesmo horário e local anteriormente estabelecido. 

20.4 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promo-

ção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo vedada a in-

clusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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20.5 . A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anu-

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

Federal nº 8.666-93).  

20.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propos-

tas e a Prefeitura Municipal de Vista Alegre não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-

tos, independentemente da condução ou resultado do procedimento licitatório. 

20.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorren-

te de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

20.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

interpuser recurso administrativo claramente temerário e de má-fé, comportar-se de modo inidô-

neo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio do contraditório e 

da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 

cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro-

movida a reabilitação perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 

20.10. As penalidades serão registradas no Cadastro da Prefeitura Municipal, e, no caso de sus-

pensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital, no Contrato e das demais cominações legais.  

     20.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente Ad-

ministrativo. 

20.12. O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento 

da licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

20.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da amplia-

ção de disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

20.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação vigente. 

20.16. Maiores informações, bem como cópia do Edital poderão ser obtidas pelo fone (55) 

3730-1020 e através do site: www.pmvistaalegre.com.br 

20.17. Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para dirimir quaisquer litígios 

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

mais privilegiado que seja.  

 

http://www.pmvistaalegre.com.br/
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20 - ANEXOS DO EDITAL 

Anexo I - Modelo de declaração, conforme inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho 

de 2002. 

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços. 

Anexo III - Declaração de não empregar menor. 

Anexo IV - Modelo de Declaração de idoneidade 

Anexo V- Contrato (minuta). 

 

Vista Alegre - RS,11 de fevereiro de 2020. 

   

              

Jairton De Cezaro 

Prefeito Municipal em exercício 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

Em ____-_____-______.  Assessor Jurídico 
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ANEXO – I 

DECLARAÇÃO 

(Modelo)  

  

  

  

                       (Nome da empresa) ......................................................................., CNPJ n.º 

...................................................., sediada ............................................. (endereço  completo), 

declara, sob as penas da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes conten-

do a indicação do objeto e do preço oferecidos.  

  

  

  

--------------------------------------------------- 

Local e Data 

 

 

  

  

  

  

      --------------------------------------------------------               

 Nome e Identificação do declarante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 
CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 
 

 

ANEXO – II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(Modelo) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, Material de Higiene e 

Limpeza e Material de Expediente utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto e na Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Vista Alegre, conforme quan-

tidade, especificações mínimas, marca, abaixo: 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço 

Unitário de 
referência 

Preço total de 
referência 

66.  400 Pct 

Açúcar cristal de boa qualidade, 
embalagem de 2 kg. Validade 
mínima de 120 dias a partir da 
entrega. 

  

67.  20 Pct 
Açúcar de baunilha. Embalagem 
de 500 gr. 

  

68.  50 Kg 
Alho, bulbo inteiro, nacional, de 
boa qualidade, firme e intacto, 
sem lesões.  

  

69.  140 Und 

Alimento achocolatado em pó 
com Active- Go, rico em cálcio, 
ferro, vitaminas A, C, D e vitami-
nas do Complexo B. embalagem 
sachê de 800 g. Validade mínima 
de 180 dias a partir da entrega. 

  

70.  40 Kg 
Amido de milho embalagem plás-
tica de 1 kg, validade de 6 meses 
a partir da data da entrega. 

  

71.  150 Pct 

Arroz tipo 1, polido, classe longo 
fino, embalagem de 5 kg, prazo 
mínimo de validade de 6 meses a 
partir da entrega. 
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72.  60 Kg 

Banha de porco, inspecionado 
pelo órgão vigente. Validade mí-
nima de 90 dias a partir da entre-
ga. Embalagem de 1kg. 

  

73.  250 Kg 

Batata inglesa rosa, tamanho e 
coloração uniformes. Isento de 
partes amassadas, batidas ou 
podres. 

  

74.  1000 Und 

Bebida láctea fermentada, com 
preparado de frutas diversos sa-
bores. Validade mínima de 40 
dias a partir da data de entrega. 
Embalagem sache de 1 Lt. 

  

75.  180 Kg 

Beterraba, tamanho médio, pro-
duto limpo de boa qualidade, sem 
defeitos, não serão permitidas 
rachaduras, perfurações e cortes. 

  

76.  400 Pct 
Biscoito doce Maria. Validade 
mínima de 180 dias a partir da 
entrega. – pacote 400 gr. 

  

77.  400 Pct 
Biscoito doce sabor leite. Valida-
de mínima de 180 dias a partir da 
entrega. – pacote de 400 g 

  

78.  400 Pct 
Biscoito doce sortido. Validade 
mínima de 180 dias a partir da 
entrega. – pacote de 300 gr. 

  

79.  450 Pct 

Biscoito salgado tipo água e sal, 
embalagem de 400 gramas. Vali-
dade mínima de 180 dias a partir 
da entrega. 

  

80.  120 Und 
Café solúvel granulado, vidro de 
200 g. Validade mínima de 180 
dias a partir da entrega. 

  

81.  40 Und 
Canela em pó pura – embalagem 
tubo de 30 gr. 

  

82.  40 Und 
Canela em rama – embalagem 
tubo de 12 gr. 

  

83.  150 Kg 
Carne bovina com osso, pedaço 
de boa qualidade, múscu-
lo/acém/paleta/capa de filé, sem 
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gordura e retirar aparas, sem se-
bo. Embaladas em plástico atóxi-
co de 1 kg cada, devidamente 
etiquetada com peso e prazo de 
validade. Resfriada. 

84.  150 Kg 

Carne bovina pura sem osso, de 
primeira, de boa qualidade, reti-
rar aparas, pouca gordura, sem 
sebo ou material estranho à car-
ne pura. Embaladas em plástico 
atóxico de 1 kg cada, devidamen-
te etiquetada com peso e prazo 
de validade. Resfriada 

  

85.  700 Kg 

Carne bovina moída, de primeira, 
boa qualidade, múscu-
lo/acém/paleta/capa de filé, pou-
ca gordura. Embaladas em plásti-
co atóxico de 1 kg cada, devida-
mente etiquetada com peso e 
prazo de validade. Resfriada. 

  

86.  350 Kg 

Cebola, de primeira qualidade, 
apresentando condições adequa-
das para o consumo. Com ausên-
cia de sujidades. 

  

87.  200 Kg 
Cenoura, tamanho e coloração 
uniformes. Não serão permitidas 
partes amassadas ou batidas.  

  

88.  30 Kg 

Chocolate em pó tradicional so-
lúvel, embalagem de 1 kg. Vali-
dade mínima de 180 dias a partir 
da entrega. 

  

89.  60 Pct 

Colorau. Ingredientes: fubá, óleo 
de soja, urucum e sal. Embalagem 
plástica de 500g. Validade mínima 
de 120 dias a partir da entrega. 

  

90.  1000 Kg 
Coxa e sobre coxa de frango con-
gelada, sem acúmulo de líquidos 
em seu interior. 

  

91.  30 Und 
Cravo da Índia – embalagem tubo 
de 18 gr. 
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92.  60 Kg 

Doce cremoso de frutas. Ingredi-
entes: polpa de fruta, açúcar, 
xarope de glicose de milho e con-
servante sorbato de potássio, 
sabores diversos, embalagem de 
1 kg. Validade mínima de 120 dias 
a partir da entrega. 

  

93.  60 Kg 
Doce de leite. Validade mínima 
de 120 dias a partir da entrega. 
Embalagem de 1 kg. 

  

94.  60 Und 
Erva doce – embalagem tubo de 
22 gr. 

  

95.  30 Und 

Ervilha em conserva. Sem adição 
de sal e açúcar. Embalagem sachê 
de 300 g. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega 

  

96.  50 Kg 
Farinha de centeio. Validade mí-
nima de 120 dias a partir da en-
trega. Embalagem de 1 kg  

  

97.  80 Kg 

Farinha de milho, média, enri-
quecida com ferro e ácido fólico 
Embalagem plástica de 1kg. Vali-
dade mínima de 120 dias a partir 
da entrega. 

  

98.  150 Pct 

Farinha de trigo tipo 1, enrique-
cida com ferro e ácido fólico e 
melhoradores de farinha (ácido 
ascórbico e amilase). Embalagem 
de 5 kg. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

  

99.  250 Kg 

Feijão preto, tipo 1, novo, de boa 
qualidade, constituídos de grãos 
inteiros e sãos. Embalagem plás-
tica de 1kg, livre de carunchos e 
sujidades. Validade mínima de 
120 dias a partir da entrega. 

  

100.  60 Und 

Fermento biológico fresco, em-
balagem de 500 g. Validade mí-
nima de 60 dias a partir da entre-
ga. 
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101.  60 Und 

Fermento químico em pó, emba-
lagem pote plástico 250 g. Vali-
dade mínima de 120 dias a partir 
da entrega. 

  

102.  70 Kg 

Gelatina em pó de diversos sabo-
res. Embalagem plástica de 1 kg. 
Validade mínima de 120 dias a 
partir da entrega. 

  

103.  25 Und Goiabada – tablete de 300 g   

104.  60 Und. 

Lentilha, tipo 1, classe média. 
Embalagem de 500g. Validade 
mínima de 120 dias a partir da 
entrega. 

  

105.  900 Kg 

Maçã fugi, sem danificações físi-
cas, casca integra. Com cor, sabor 
e aroma característicos da espé-
cie. 

  

106.  400 Kg 

Mamão formosa, produtos sãos, 
de boa qualidade, sem defeitos, 
bem desenvolvidos e maduros, 
que apresentem tamanho e cor 
uniformes. Não serão aceitos 
manchas ou defeitos na casca. 

  

107.  70 Und 

Margarina vegetal cremosa com 
sal, 0% gorduras trans, com no 
mínimo 65 % de lipídios, embala-
gem de 1 kg. Temperatura de 
conservação resfriada entre 5°C e 
16°C. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

  

108.  30 Und 

Milho em conserva. Sem adição 
de sal e açúcar. Embalagem sachê 
de 300 g. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

  

109.  120 Kg 

Moranga cabotiá, produtos sãos, 
de boa qualidade, sem defeitos. 
Não serão permitidas rachaduras, 
perfurações e cortes. 

  

110.  150 Kg 
Mortadela sem toucinhos em 
cubos. Embalagem tubular. Vali-

  



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 
CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 
 

 

dade mínima de 90 dias a partir 
da entrega. 

111.  45 Und 
Nata, produto resfriado de 0°C a 
+5°C, com no mínimo 48% de 
gordura. Embalagem de 300 gr. 

  

112.  500 Und 

Óleo de soja tipo 1, 5x filtrado, 
embalagem de 900 ml. Validade 
mínima de 180 dias a partir da 
entrega. 

  

113.  50 Und 
Orégano – embalagem tubo de 6 
gr. Validade mínima de 120 dias a 
partir da entrega. 

  

114.  450 Dzs 

Ovos de galinha, com registro no 
Ministério da Agricultura e inspe-
cionados pelos órgãos vigentes. 
Embalados em cartelas contendo 
12 unidades. 

  

115.  30 Pct 
Pipoca, tipo 1, embalagem 500 
gr. Validade mínima de 120 dias a 
partir da entrega. 

  

116.  60 Pct 
Polvilho azedo. Embalagem de 
500 gr. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

  

117.  70 Pct 
Polvilho doce. Embalagem de 500 
gr. Validade mínima de 120 dias a 
partir da entrega. 

  

118.  160 Kg 

Queijo mussarela fatiado. Ingre-
dientes: leite pasteurizado, clore-
to de sódio, cloreto de cálcio, 
fermento lático e coagulante. 
Com inspeção no órgão vigente. 
Validade mínima de 30 dias a par-
tir da entrega. 

  

119.  150 Und 
Repolho, produto fresco, tama-
nho e coloração uniformes, sem 
partes estragadas.  

  

120.  80 Pct 

Sagu, tipo 1, grupo tapioca, sub-
grupo pérola, embalagem plástica 
de 500g. Validade mínima de 180 
dias a partir da entrega. 
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121.  30 Pct 
Sal amoníaco, embalagem de 
100g. Validade mínima de 180 
dias a partir da entrega. 

  

122.  100 Kg 
Sal refinado iodado. Embalagem 
de 1 kg. Validade mínima de 120 
dias a partir da entrega. 

  

123.  80 Pct 

Salsicha tipo hot dog, embalada 
em saco plástico de 3kg. Validade 
mínima de 60 dias a partir da en-
trega. 

  

124.  60 Lt 
Sardinha com molho de tomate – 
embalagem de 250 gr. 

  

125.  100 Und 

Concentrado liquido para refres-
co de fruta, sabor maracujá. In-
gredientes: suco integral de ma-
racujá, água, suco concentrado 
de maracujá, acidulante, ácido 
cítrico, aroma idêntico ao natural, 
estabilizante, goma xantana, con-
servadores benzoato de sódio e 
metabissulfito de sódio, corante 
natural carmim e antiespumante: 
polidimetilsiloxano. Com rendi-
mento de 6 litros. Embalagem de 
500 ml. 

  

126.  100 Und 

Concentrado liquido para refres-
co de fruta, sabor abacaxi. Ingre-
dientes: suco integral de abacaxi, 
água, suco concentrado de aba-
caxi, acidulante, ácido cítrico, 
aroma idêntico ao natural, estabi-
lizante, goma xantana, conserva-
dores benzoato de sódio e meta-
bissulfito de sódio e antiespu-
mante: polidimetilsiloxano. Com 
rendimento de 1,5 litros. Embala-
gem de 500 ml. 

  

127.  100 Und 
Concentrado líquido para refres-
co de fruta, sabor maçã, com 
rendimento de 1,5 litros. Ingredi-
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entes: suco integral de maçã, 
água, suco concentrado de aba-
caxi, acidulante, ácido cítrico, 
aroma idêntico ao natural, estabi-
lizante, goma xantana, conserva-
dores benzoato de sódio e meta-
bissulfito de sódio e antiespu-
mante: polidimetilsiloxan. Com 
rendimento de 1,5 litros. Embala-
gem de 500 ml. 

128.  80 Und 

Concentrado líquido para refres-
co de fruta, sabor caju, com ren-
dimento de 5 litros Ingredientes: 
suco integral de caju, água, suco 
concentrado de abacaxi, acidu-
lante, ácido cítrico, aroma idênti-
co ao natural, estabilizante, goma 
xantana, conservadores benzoato 
de sódio e metabissulfito de só-
dio e antiespumante: polidimetil-
siloxan. Com rendimento de 5 
litros. Embalagem de 500 ml. 

  

129.  500 Kg 

Tomate, tamanho e coloração 
uniformes. Grau de maturação 
médio. Produto não deve ter par-
tes amassadas ou batidas. Isento 
de machucados ou bolores.  

  

130.  144 Und 

Vinagre de vinho tinto. Ingredi-
entes: fermento acético de vinho 
tinto e água, acidez 4,2%. Emba-
lagem de 750 ml. Validade míni-
ma de 180 dias a partir da entre-
ga. 

  

 

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço 

Unitário de 
referência 

Preço total de 
referência 

104.  80 Und Álcool etílico Liquido 70 INPM.    
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Embalagem plástica resistente 1 

litro. 

105.  10 Lt 

Álcool em gel para desinfecção, 

com ação antibacteriana, 70 

INPM. Apresentar registro do 

produto junto ao ministério da 

saúde /Anvisa. Embalagem plásti-

ca resistente 500ml.   

  

106.  10 Und 

Amaciante de roupas perfumado, 
aromas suaves, com rótulo des-
crevendo características do pro-
duto, registro na ANVISA.  
Embalagem plástica resistente 

com 2 litros.  

  

107.  8 Und 

Desodorizador ambiental, aeros-
ol, sem CFC. Essências suaves. 
Frasco de 400ml. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, proce-
dência, número do lote, validade 
e número de registro no Ministé-
rio da Saúde. Embalagem 360 ml. 

  

108.  5 Und 
Balde de plástico com alça, capa-
cidade para 15 litros. 

  

109.  10 Und 
Balde de plástico com alça, capa-
cidade para 08 litros. 

  

110.  40 Und 

Produto com ação desinfetante e 
desodorizante, com aroma de pi-

nho, floral ou lavanda.  
Apresentar registro do produto 
junto ao ministério da saúde 
/Anvisa. Embalagem Plástica re-
sistente com 5 litros. 

  

111.  40 Und 

Detergente líquido concentrado, 
neutro, biodegradável, com alto 
poder de limpeza, para lavagem de 

louças e talheres. Apresentar regis-
tro do produto junto ao ministé-
rio da saúde /Anvisa. Embalagem 
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Plástica resistente com 5 litros. 

112.  20 Und 

Limpa tudo lava- piso e parede lim-
peza em geral ácido sulfônico, ami-
da, hidróxido de sódio, cloreto de 
sódio embalagem de 5 Litros. 

  

113.  10 Und  

Solução para limpeza de vidros 
com pulverizador em gatilho. 
Embalagem plástica resistente 
com 500 ml 

  

114.  17 Und 

Luva de látex natural, superfície 
lisa, ambidestra, com pó. Tamanho: 

M. Embalagem: Caixa com 100 
unidades 

  

115.  10 Und 
Pá de lixo cabo aproximadamente 
80 cm. 

  

116.  10 Und 

Pano para limpeza, tipo toalha de 
banho qualidade inferior. Tamanho 

aproximado 60 x 90cm. 

  

117.  50 FD 
Papel higiênico branco macio folha 
dupla, fardo 16 pacotes c\ 4 rolos de 
30 cm x 10 cm. 

  

118.  30 Und 

Papel toalha em rolo/bobina to-
talmente composta de 100% celu-
lose virgens, com 35 a 37,00 gra-
maturas por m², permitindo uma 
excelente absorção, com boa re-
sistência a tração para uso em 
dispenser. Embalagem com 02 rolos 

de 22cm x 20cm cada. 

  

119.  15 Und 

Rodo de passar cera com cabo. 
Base medindo 30 cm revestida de 
espuma retangular. 

  

120.  15 Und 
Rodo com 2 borrachas, base me-
dindo 50cm, cabo de madeira. 

  

121.  50 Pct 

Embalagem plástica para freezer 
com capacidade para 5 kg. Tama-

nho aproximado 35 x 49cm. Emba-
lagem com 50 unidades. 

  

122.  25 Und 

Sabonete líquido para limpeza 
das mãos. Aparência e odor pero-
lado e perfumado. Apresentar 
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registro do produto junto ao mi-
nistério da saúde /Anvisa. Emba-
lagem Plástica resistente com 2 
litros. 

123.  60 Und 

Saco de lixo de polietileno com 

capacidade para 100 litros na cor 

preta. Embalagem com 25 unida-

des.  

  

124.  50 Und  

Saco de lixo de polietileno com 

capacidade para 50 litros na cor 

preta. Embalagem com 50 unida-

des.  

  

125.  50 Und 

Saco de lixo de polietileno com 

capacidade para 30 litros na cor 

preta. Embalagem com 50 unida-

des.  

  

126.  20 Und 

Vassoura de palha, 3 fios de amarra-
ção, comprimento do cabo: 90cm, 
comprimento total da vassoura: 
1,44cm aproximadamente. 

  

127.  20 Und 

Vassoura para limpeza de sanitá-
rio. Cabo aprox. 30 cm, cerdas de 
nylon com suporte. 

  

128.  4 Und 
Limpador de quadro branco, frasco 
de 5L. 

  

129.  10 Und 

Neutralizador de urina, liquido trans-
lúcido, com aroma e coloração ca-
racterísticos de cada fragrância, en-
vasado em recipiente plástico de 5L. 

  

 

MATERIAL DE COPA E COZINHA: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço 

Unitário de 
referência 

Preço total de 
referência 

130.  50 Und 
Pano de prato, 100% algodão, di-
mensões aproximadas 50 cm x 70 cm 
- cor branca 

  

131.  10 Und 
Toalha de rosto, grossa e felpuda, 
100% algodão, macia, cor branca, 
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medindo 65 x 45cm.   

132.  10 Pct 

Touca sanfonada descartável com 
elástico duplo. Cor Branca. Emba-
lagem: Pacote com 100 Unidades. 

  

 

MATERIAL DE EXPEDIENTE: 

Ite
m 

Quant Und Especificação do Material 
Preço 

Unitário de 
referência 

Preço total de 
referência 

133.  
10 Und 

Cola em bastão - tubo c/ 40 gra-
mas, glicerina, água e conservan-
tes. 

  

134.  
60 Und 

Caderneta de chamada com 31 
dias 

  

135.  
40 Und 

Fita adesiva para empacotamen-
to, papel liso, na cor marrom de 
36mm x 50 m 

  

136.  15 Cx Folha de ofício A4 c\ 5.000 folhas   

137.  

01 Cx 

Giz branco para quadro negro, 
não tóxico, antialérgico, acondici-
onados em caixa com 64 tubos, 
medindo aproximadamente 
12x70mm. 

  

138.  

01 Cx 

Giz colorido para quadro negro, 
não tóxico, antialérgico, acondici-
onados em caixa com 64 tubos, 
medindo aproximadamente 
12x70mm. 

  

139.  
10 Cx 

Papel cartão 210mmx297mm, 
180gm²c\50fls. 

  

140.  

30 Und 

Papel sulfite, gramatura 75g/m2; 
formato a4; medindo (210x297) 
mm; alvura minima de 90 %, opa-
cidade minima de 87%; umidade 
entre 3,5% (+/- 1,0), na cor bran-
ca. 

  

141.  
15 Und 

Pasta suspensa para arquivamen-
to frontal de papéis fixos ou sol-
tos, castanho claro marmorizada 
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plastificada de 350 gr/m², 240 x 
360 mm c/ varal em visor acrílico, 
cx c/ 50 unidades. 

 

Total Geral (por extenso) 

 

Obs.: Nos valores acima deverão estar compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e 

seguros, quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou indiretamente, 

decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus Anexos.   

                                             

Local e data   ........, .......................................  

  

  

                                            ------------------------------------------------  

                                                              Proponente  

  

  

Dados do Proponente Nome:   

Razão Social:  

Endereço Completo:  

Telefone:                                                     

Validade da proposta (não inferior a 60 dias):  

Prazo de entrega (...........................)  

 

Dados Bancários: 

Agencia:  

Conta Corrente: 

 

 

Local e data____________________________. 

 

 

 

 

Assinatura responsável legal e carimbo da Empresa 
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ANEXO – III 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

(Modelo) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

 

 

.............................................................................................................................Inscrito no CNPJ 

nº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

DECLARA, para fins de 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. 

(    ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(  ) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos 

......................................................, ......... de ....................................... de 2020. 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 

(Firma reconhecida) 
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ANEXO – IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Modelo) 

 

Ao 

Município de Vista Alegre 

Pregão Presencial n° 02/2020 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, Material de Higiene e Limpeza e 

Material de Expediente utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e na 

Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Vista Alegre. 

 

 

A empresa ________________________________, através de seu Diretor ou Responsável Legal Sr. 

___________________________________, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

 

_________________________, ______ de __________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

(Firma reconhecida) 
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ANEXO – V 

MINUTA DE CONTRATO 

(Modelo) 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito 

no CNPJ sob nº. 92.403.583/0001-10, com sede à Avenida Sol da América, 347, na cidade de Vista 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Almar 

Antonio Zanatta, CI nº. 3021486943, CPF nº. 343.513.530-15, brasileiro, residente na cidade de 

Vista Alegre - RS. 

 

B - CONTRATADA: ________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº ______________, inscrição estadual nº ________________, Cadastro de Contribuinte 

Municipal nº _________________, estabelecida à Rua ___________, na cidade de 

________________Estado do____________, neste ato representado por __________________, 

___________, ___________, ____________,  RG nº ______________, CPF nº 

___________________, residente e domiciliada na Rua ____________________, na cidade de 

_____________,  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações posteriores, pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 

02/2020 e respectivos anexos, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de _____ de 
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____________ de _______, que integram e completam este instrumento, e pelas cláusulas ex-

pressas a seguir. 

 

III - OBJETO: 

A CONTRATADA compromete-se a fornecer ao CONTRATANTE a aquisição de gêneros ali-

mentícios para Merenda Escolar, Material de Higiene e Limpeza e Material de Expediente utili-

zados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e na Escolas da Rede Municipal 

de Ensino do Município de Vista Alegre, conforme quantidade, especificações mínimas, marca, 

abaixo: 

 

Item Quant Und Especificação do Material Marca 
Preço 

Unitário – R$  

Preço Total – 

R$ 

01 01 Und     

02 01 Und     

03 01 Und     

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO:  

3.1. O prazo de entrega desta licitação, no que se refere aos gêneros alimentícios será de até 05 

(cinco) dias, e dos demais materiais de higiene e limpeza e expediente será de até 30 (trinta) dias, 

após a emissão da ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

3.2. A entrega deverá ser realizada na Prefeitura Municipal de Vista Alegre, Secretária Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto, localizado na Avenida Sol da América, 347, Centro, Vista Alegre – 

RS.  

3.3. O objeto licitado deverá ser entregue conforme especificações mínimas do edital, sob pena de 

devolução, sendo que as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acrésci-

mos legais correrão por conta exclusiva da Contratada.  

3.4. Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto, a contratada deverá promover 

as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 

previstas neste edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias:   
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DOTAÇÃO: 73 

ORGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

UNIDADE: 03 – SMEC Convênios/Livres 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.015 – Merenda Escolar Fundamental 

RECURSO: 0001 – Recursos Livres 

CATEGORIA: 3.3.90.30 – Material de Consumo 

DOTAÇÃO: 74 

ORGÃO: 06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

UNIDADE: 03 – SMEC Convênios/Livres 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.015 – Merenda Escolar Fundamental 

RECURSO: 1112 – PNAE/RS - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

CATEGORIA: 3.3.90.30 – Material de Consumo 

DOTAÇÃO: 88 

ORGÃO: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

UNIDADE: 03 – SMEC Convênios/Livres 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.020 – Merenda Escolar Infantil 

RECURSO: 0001 – Recursos Livres 

CATEGORIA: 3.3.90.30 – Material de Consumo 

DOTAÇÃO: 89 

ORGÃO: 07 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

UNIDADE: 03 – SMEC Convênios/Livres 

PROJETO/ATIVIDADE: 2.020 – Merenda Escolar Infantil 

RECURSO: 1112 – PNAE/RS - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

CATEGORIA: 3.3.90.30 – Material de Consumo 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

a) A CONTRATADA, para a execução do objeto deste Contrato, receberá o valor total de R$ 

.............. (........................................................).  

b) O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, em até 30 (trinta) dias 

após a entrega dos itens solicitados e apresentação de nota fiscal eletrônica. 

c) Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos produtos ou implicará em 

sua aceitação.  

d) A contratada deverá apresentar os dados bancários para depósito dos pagamentos.  
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e)  A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do Contrato Administrativo e o número do Pregão Presencial, a fim de acele-

rar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fiscal para paga-

mento.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:  

Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese de sobrevirem fatos impre-

visíveis, porém de consequências inesperadas, que onerem ou desonerem excessivamente as obri-

gações pactuadas, conforme alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

5.1.  Constituem responsabilidades da CONTRATADA:  

a) A contratada deverá cuidar da segurança de seu pessoal empregado na execução do contrato, 

obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a contratante e seus prepostos, isentos de 

qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho decorrentes da entrega, 

sejam eles de natureza civil ou criminal.  

b) A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à contratante, a seus ser-

vidores ou a terceiros, na execução do fornecimento e pela má qualidade do objeto entregue, com 

exclusão da Contratante de seus efeitos, para todos os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil 

ou criminal.  

c) O produto será avaliado pela qualidade, podendo a contratante recusar o recebimento.  

d) A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.  

e) Entregar os produtos no prazo e locais indicados pela contratante acompanhado da respectiva 

nota fiscal.  

f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de De-

fesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990).  

g) Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário.  

h) Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos.  

i) Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado.  

j) Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes 

a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.  

k) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 

25% do valor contratado inicialmente.  
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5.2. Constituem responsabilidades da CONTRATANTE:  

a) Informar a contratada sobre o local a serem entregues os produtos.  

b) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades encontradas 

nos materiais entregues para que sejam substituídos.  

c) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 

pelo fornecedor.  

d) Assegurar-se da boa qualidade dos produtos entregues.  

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fis-

cal/fatura a efetiva entrega dos materiais adquiridos e o seu aceite.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou alteração con-

tratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RECISÃO: 

 Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666, de 

21 de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada somente pelos obje-

tos já fornecidos, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou qualquer outro títu-

lo, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos preceitos legais, 

sofrerá as seguintes penalidades: 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, 

salvo justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 
CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 
 

 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO: 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto Srª Lilian Menegatti Pereira, CPF nº 

678.815.050-87, como gestora do contrato.  

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratual e 

que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de 

Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 

apresente. 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemu-

nhas, em três vias de igual teor e forma, sem emendas, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre - RS, ...... de ............... de 2020. 

 

______________________________             ____________________________ 
      ALMAR ANTONIO ZANATTA                XXXXXXXXXXXXXXXX 
                 Prefeito Municipal                          Contratada 
        

________________________                                            ________________________ 
 Visto da Assessoria Jurídica                                                            Moacir Zanatta 
        Assessor Jurídico                                                                    Gestor do Contrato 
 

Testemunhas: 

A ______________________________  B______________________________ 

 

 

 


