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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

  MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS  

LICITAÇÃO Nº 002/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

Este Edital de Licitação está de acordo com as exigências do Decreto Nº 10.024/2019, 

assim, o Licitante deverá observar: 

 

- A licitação é o Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

- Modo de Disputa: será ABERTO 

 

- Documentos de Habilitação e Proposta: Sob pena de desclassificação, os licitantes 

deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço. 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

            EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

 MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS  

LICITAÇÃO Nº 002/2021 –  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO -REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE 

ILÓPOLIS, Estado do Rio Grande do Sul, sediado na Rua Conselheiro José Bozzetto, nº 

987, Ilópolis/RS realizará licitação, na modalidade PREGÃO-REGISTRO DE PREÇOS, na 

forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Modo de Disputa “ABERTO”, 

nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Complementar Federal n° 123/2006, 

Decreto 10.024/2019, Decreto Municipal nº2360/2021 de 04/02/2021 e Decreto Municipal 

nº2383/2021 de 22/04/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/1993 e as 

exigências estabelecidas neste Edital. 

 

 

1 - DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO ELETRÔNICA 

1.1. DATA DA SESSÃO: 12/05/2021; 

1.2. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 14h do dia: 30/04/2021 as 14 h do dia 

12/05/2021. 

1.3. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 14 h e 01 min do dia 12/05/2021 as 14h e 30min 

do dia 12/05/2021. 

1.4. DATA DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: 14hrs e 31min do dia 12/05/2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: www.portaldecompraspublicas.com.br 

1.5. As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até 

ás 14h do dia 12/05/2021. 

1.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 

comunicação. 
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1.7. O edital está disponível para “download” no www.portaldecompraspublicas.com.br  
“Acesso Identificado” 

 

2 – DO OBJETO: 

2.1. O objeto deste certame é o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de Gêneros 

Alimentícios, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução 

CD/FNDE Nº 26/2013 e Nº 04/2015- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 

para atender os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

do município de  ILÓPOLIS/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital com as características descritas  abaixo. 

2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto, compreendendo os 

itens a seguir. 

    

  

ITEM PRODUTO UNID. 
QUANT. 

ATÉ 

VALOR 

MAXIMO 

UNITARIO 

R$ 

MARCAS 

PRE 

APROVADAS 

1 

Abacate, unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 100 

7,99 - 

2 

Açúcar branco, cristalizado. Produto 

processado. Embalagem primária 

plástica transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 5 kg do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 6 meses a contar da data da 

entrega. 

pct 50 

17,40 Caiano 

Delisul 

Estrela 

Santa Isabel 

União 

Gasparin 
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Colombo 

3 

Açúcar mascavo,  100% natural, não 

refinado e não cristalizado. Produto 

processado. Embalagem primária de 

plástico contendo  no mínimo 1kg de 

produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 50 

13,24 Botassoli 

Klahr Sul 

Rodeio 

Da Colonia 

Serra 

 

4 

Alho, graúdo, novo de 1ª qualidade, 

sem réstia, acondicionado em 

embalagem resistente e transparente de 

200g. 

tira 30 

27,49 - 

5 

Apresuntado fatiado sem gordura.  

Resfriado a temperatura inferior a 10 

ºC. Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquido, 

contendo 1 kg do produto. Rótulo 

contendo identificação do produto, 

peso, fabricante, validade, temperatura 

de estocagem e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data da entrega. 

kg 50 

32,49 Languiru 

Lebon 

Minuano 
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6 

Arroz branco, tipo 1, classe longo fino. 

Produto processado. Embalagem 

primária plástica transparente, sem 

perfurações, contendo no mínimo 5 kg 

do produto. Rótulo conforme 

legislação. Validade mínima de 4 meses 

a contar da data da entrega. 

kg 50 

28,40 Bella Dica 

Fritz e Frida 

 

Blue Ville 

Do Valle  

 

7 

Arroz parboilizado, tipo 1, classe 

longo fino. Produto processado. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem perfurações, contendo 

no mínimo 5 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

pct 30 

29,40 Bella Dica 

Fritz e Frida 

Gaiteiro 

ManjarSul 

Princesa 

Blue Vilee 

Do Vale 

8 

Banana caturra, produto in natura, 

com casca, em pencas, unidades de 

tamanho médio, frutas firmes, sem 

machucados internos e externos, grau 

médio de amadurecimento, cor 

uniforme e limpas. Embalagem 

primária: caixas plásticas vazadas e 

limpas. 

kg 1300 

4,49 - 

9 Batata doce, unidades de tamanho 

médio, íntegras, limpas e sem 
kg 100 4,49 - 
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machucados. 

10 

Batata inglesa, produto in natura, com 

casca, unidades de tamanho médio, 

íntegras, sem rachaduras e perfurações, 

sem machucados internos e externos, 

cor uniforme e limpa. Embalagem 

primária: sacos plásticos transparentes 

com indicação de peso e data da 

embalagem. 

kg 500 

4,40 - 

11 

Bebida láctea sabores sortidos, 

embalagem plástica de litro, com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação, validade 

e registro do produto no SIM, SIF ou 

CISPOA.  

litro 600 

5,40 BioLat 

Languiru 

LatSul 

Natureza 

Pia 

Santa Clara 

12 

Biscoito tipo caseiro, com erva-mate. 

Produto processado. Embalagem 

primária transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 400g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Sabor e cor 

característicos, textura crocante. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data da entrega. 

kg 100 

13,30 Della Bona 
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13 

Biscoito tipo caseiro, sem lactose. 

Produto processado. Embalagem 

primária transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 400g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Sabor e cor 

característicos, textura crocante. 

Validade mínima de 45 dias a contar da 

data da entrega. 

pct 100 

8,30 Della Bona 

14 

Carne bovina moída, processada no 

dia da entrega. Produto processado, 

isento de cartilagens e ossos, feita dos 

seguintes cortes: coxão de dentro, 

patinho, fraldinha ou alcatra, 

apresentando no máximo 5% de 

gordura. Embalagem primária plástica 

transparente contendo no mínimo 1 kg 

do produto resfriado a temperatura 

inferior a 10 ºC,  sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. 

kg 700 

28,00 Meteoro 

Alimentos Ltda 
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15 

Carne bovina, em iscas, processada 

no dia da entrega. Produto processado, 

isento de cartilagens e ossos, feita dos 

seguintes cortes: coxão de dentro, 

patinho, fraldinha ou alcatra, picado em 

formato de ISCAS de aproximadamente 

10 g. Embalagem primária plástica 

transparente contendo no mínimo 1 kg 

do produto resfriado a temperatura 

inferior a 10 ºC,  sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. 

kg 700 

41,49 Meteoro 

Alimentos Ltda 

16 

Chimia de erva-mate, embalagem de 

750g, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 4 meses a contar da data da entrega. 

unid. 100 

15,00 MZ Alimentos 

17 

Colorífico alimentício natural a base de 

urucum. Embalagem primária plástica, 

contendo no mínimo 200g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega 

pct 80 

2,75 Bom Gosto 

Mettre 

Nutrivita 

Parona 

Sultemper 

Temperos do 

Vale 
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Patroa 

 

18 

Coxa e sobre coxa de frango 

congelada. Embalagem primária  

plástica transparente, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 500 

9,25 Dália 

Languiru 

Mais Frango 

Seva 

SublimeSul 

19 

Farinha de milho fina.  Embalagem 

primária plástica transparente contendo 

no mínimo 2 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 3 meses a contar da data da entrega. 

pct 50 

8,95 Bella Dica 

Mon Magiare 

Moinho 

Ilopolis 

20 

Farinha de trigo  branca especial, 

enriquecida com ferro e ácido fólico. 

Embalagem primária de papel contendo 

no mínimo 5 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 3 meses a contar a data da entrega. 

pct 100 

17,75 Orquídea 

PanFácil 

Rio do Sol 

Roseflor 

Sangali 

São Roque 
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21 

Fermento biológico seco,  Embalagem 

de 500g. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

unid. 20 

23,45 Apti 

Good Instant 

Nordeste 

Tok Instant 

22 

Fermento químico instantâneo para 

bolos. Embalagem primária plástica de 

200g. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

unid. 50 

5,99 Apti 

Good Instant 

Mettre 

Monopol 

Royal 

23 

Flocos de milho sem açúcar, 

embalagem de 500g. Rótulo conforme 

legislação. Validade mínima de 3 meses 

a contar da data da entrega. 

pct 100 

16,49 Samel 

24 

Iogurte de soja, produto 100% vegetal, 

sabores diversos, com polpa de fruta. 

Produto destinado a alunos com alergia 

ao leite de vaca. Acondicionado em 

embalagem individual contendo no 

mínimo 170g de produto. Com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação, validade 

e registro do produto no SIM, SIF ou 

CISPOA. Validade mínima de 30 dias a 

contar da data da entrega. 

unid. 50 

3,99 Batavo 

(Naturis) 



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            11 

 

 

 

 

 

Quinta-feira, 29 de abril de 2021.                                                                                           Edição nº. 402  

25 

Iogurte Zero lactose, sabores diversos, 

com polpa de fruta. Produto destinado a 

alunos com intolerância a lactose. 

Acondicionado em embalagem 

individual de 170 gramas. Produto com 

registro no SIM, CISPOA ou SIF. 

Rótulo contendo identificação do 

produto, ingredientes, tabela 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade, nº lote. Validade 

mínima de 30 (trinta) dias a contar da 

data da entrega.  

unid. 150 

4,99 Danone 

(Activia) 

Nestlé 

Vigor 

26 

Laranja do céu, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. 

kg 300 

6,99 - 

27 

Leite UHT integral, embalagem de 1l, 

com identificação do produto, rótulo 

com ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 3 meses a 

contar da data de entrega. 

litro 1000 

3,99 Bio Lat 

Dália 

Languiru 

Santa Clara 

28 

Leite UHT isento de lactose 

embalagem de 1l, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 3 meses a contar da data de entrega. 

litro 300 

4,99 Dália 

Languiru 

Piá 

Santa Clara 
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29 

Lentilha tipo 1.  Embalagem primária 

plástica transparente contendo no 

mínimo 500 g do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

pct 80 

6,99 Arbaza 

Bella Dica 

Fritz e Frida 

Mesaboa 

Pradinho 

Mioto 

30 

Maçã fugi, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. 

kg 1000 

7,45 - 

31 

Mamão formosa, produto in natura, 

com casca, unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, sem machucados internos 

e externos, grau médio de 

amadurecimento, cor uniforme e 

limpas. Embalagem primária: caixas 

plásticas vazadas com indicação do 

peso e data da embalagem. 

kg 1300 

7,08 - 

32 

Massa para pastel tamanho grande. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem perfurações, sem 

acúmulo de líquidos, contendo no 

mínimo 500g do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data da entrega. 

unid. 100 

6,24 Torre de 

Milano 

Tarandine 
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33 

Massa tipo caramujinho, com ovos. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 150 

4,85 Germani 

Paratti 

34 

Massa tipo macarrão, com ovos. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 200 

3,85 Bella Dica 

Bortolini 

Diana 

Fritz e Frida 

Germani 

Mossmann 

Nordeste 

Ogliari 

Orquídea 

Parati 

35 

Massa tipo parafuso, com ovo. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 200 

3,85 Bella Dica 

Bortolini 

Diana 

Fritz e Frida 

Germani 
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Mossmann 

Nordeste 

Ogliari 

Orquídea 

Parati 

36 

Óleo de soja refinado. Embalagem 

primária plástica transparente, contendo 

no mínimo 900 ml de produto. Rótulo 

conforme legislação.  Validade mínima 

de 3 meses a contar da data da entrega. 

unid. 100 

9,85 Camera 

Coamo 

Cocamar  

Concórdia 

Leve  

Primor 

Soya 

37 

Ovos de galinha, tipo 2. Produto in 

natura. Grandes, inteiros, sem 

rachaduras e limpos. Embalagem 

primária de papel ou plástica específica 

para este fim. Rótulo contendo data de 

validade, e aviário de origem. Com 

registro no Ministério da Agricultura. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data da entrega.  

dz 80 

7,65 Ferrari 

Primavis 

Stragliotto 
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38 

Pão francês integral, unidade de 50g, 

fresco, macio, sem presença de 

sujidades, feito no dia da entrega. Não 

deve ser embalado quente. Embalagem 

primária plástica atóxica. Rótulo 

contendo identificação do produto, 

peso, fabricante, data de fabricação, 

validade. 

unidade 2500 

0,65 Della Bona 

Marques Pao 

Lago Pao 

39 

Peito de frango sem pele e osso, 

congelada.  Embalagem primária  

plástica transparente, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 500 

11,85 Languiru 

Dália 

Aurora 

40 

Peixe, filé de tilápia, congelada. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquidos 

em seu interior, com identificação do 

produto, rótulo contendo a data de 

abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 300 

47,49 São Francisco 

Almare 

41 

Pêssego unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 250 

10,49 - 
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42 

Pimentão verde unidades de tamanho 

médio, firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 25 

3,49 - 

43 

Polpa de frutas sabor abacaxi, 100% 

natural, sem adição de açúcar, 

conservantes, corantes e produtos 

químicos. Embalagem secundária 

plástica, transparente contendo 1Kg do 

produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 100 

54,99 Frutale 

Alimentos 

44 

Polpa de frutas sabor morango, 100% 

natural, sem adição de açúcar, 

conservantes, corantes e produtos 

químicos. Embalagem secundária 

plástica, transparente contendo 1Kg do 

produto.  Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega. 

kg 100 

54,99 Frutale 

Alimentos 

45 

Queijo fatiado tipo prato. Resfriado a 

temperatura inferior a 10 ºC. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquido 

em seu interior, contendo no mínimo 1 

kg de produto. Rótulo contendo peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data de entrega. 

kg 100 

44,99 Agroindústria 

Ouro do Sul 

Aurora  

Bela Estância 

Deale 

Nonna Nita 

Santa Clara 

Saudável 
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Stefanello 

46 

Queijo mussarela fatiado sem lactose. 

Embalagem primária plástica 

transparente contendo no máximo 150g 

do produto. Rótulo contendo 

identificação do produto, ingredientes, 

tabela nutricional, peso, fabricante, data 

de fabricação e validade, lote, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, CISPOA OU SIF. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data de entrega.  

pct 40 

58,97 Santa Clara 

Tirolez 

47 

Sal iodado. Embalagem primária 

plástica, transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 1 kg do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega 

pct 70 

3,70 Combate 

Fritz e Frida 

Garça 

Nosal 

Salsul 

Sereia 

Zizo 
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48 

Tomate longa vida para molho, grau 

médio de amadurecimento, unidades 

íntegras, frescas e limpas, sem 

perfurações. 

kg 300 

7,00 - 

49 

Vinagre de álcool. Embalagem 

primária plástica, atóxica, transparente, 

contendo no mínimo 5 litros do produto. 

Rótulo conforme legislação e registro 

no Ministério da Agricultura. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega. 

unid. 60 

19,49       Prinz 

 Rosina 

2.3. As quantidades são máximas, podendo, no entanto a Administração não fazer uso da 

totalidade ou ainda, poderá acrescer o quantitativo respeitados os limites legais da Lei nº 

8.666/93.  

2.4. Nos valores apresentados em proposta deverão estar inclusas todas as despesas com frete, 

embalagens, encargos e quaisquer outros insumos necessários para o fornecimento do produto. 

2.5.As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.  

2.6.Face ao disposto no Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93, em sua atual redação, as 

quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Preços.  

2.7. Os gêneros alimentícios constantes deste Edital possuem previsão de uso para 12 

(doze) meses 

2.8. Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o 

valor máximo por unidade do item, sendo desconsideradas as propostas com valores 

acima do limite estabelecido para o Item. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES 

3.1. A aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá ser realizada, sempre que 

possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os alimentos 

orgânicos e/ou agroecológicos.  

3.2.Somente serão aceitos produtos cuja marca foi cotada na proposta e que estejam pré-

aprovados, caso não atendam este requisito no momento da entrega serão devolvidos para 

substituição. 
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3.3- O transporte para entregas dos produtos constantes  perecíveis CARNES , EMBUTIDOS 

e LATICÍNIOS, deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em  veiculo 

refrigerado, que assegure a temperatura dos mesmos. Na entrega  será verificada a 

temperatura de recebimento, que deverá estar de acordo com a Portaria 78/2009. 

3.4.A rotulagem nutricional obrigatória deverá estar de acordo com a resolução RDC nº 360 de 

23 de dezembro de 2003 – ANVISA. 

3.5-O fornecedor deverá entregar produtos frescos, de boa qualidade, nas quantidades 

solicitadas pela Secretaria  de Educação e Cultura. O responsável pelo recebimento dos gêneros 

alimentícios nas escolas está autorizado a recusar a mercadoria, caso esta não esteja de acordo 

com as especificações do Edital.  

3.6.Não serão aceitos produtos vencidos ou com prazo de validade inferior a solicitada no item. 

3.7.O Licitante que pretende cotar marca diferente das pré-aprovadas constantes do 

Anexo I para deverá encaminhar até  o horário das 11:30 hrs do dia  07/05/20201  data 

anterior à abertura dos envelopes de habilitação, uma amostra para avaliação. 

3.8.As amostras serão analisadas pela  Comissão de Avaliação do Municipio designada pela 

Portaria nº 9.167/2021. Serão verificados os seguintes aspectos: rendimento, textura, aparência, 

sabor, odor, custo/benefício, embalagem, rotulagem e atendimento as legislações vigentes, 

sendo que, os itens não aprovados nestes quesitos serão desclassificados do processo licitatório. 

3.9.As amostras deverão ser entregues na Secretaria de Educação e Cultura, com sede na Rua 

Conselheiro José Bozzetto, 987, em horário a combinar com o Setor de Nutrição, pelo telefone 

(51) 51-3774-1322. 

3.10. Fica dispensa a  apresentação de imagens de amostras de frutas e hortaliças. 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderá participar do pregão eletrônico o particular que atender a todas as exigências deste 

edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrado junto 

ao Órgão Provedor do Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br 

4.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a 

empresa licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no edital. 

4.3. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem: 

1. em recuperação judicial ou extrajudicial; 

2. em processo de falência; 

3. em impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal de Teutônia; 

4. declaradas inidôneas;  

5. reunidas em consórcio.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.3. Considerando a notoriedade de existência inferior à três fornecedores  competitivos 

enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, sediados locais capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento  convocatório e considerando a 

necessidade de atender ao principio da competividade,  deixa-se de aplicar a prerrogativa 

prevista na Lei  Complementar 123/2006, alterada da Lei 147/2014  no presente Edital. 

 

5 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

5.1. A impugnação ao ato convocatório do pregão será recebida até 2 (dois) dias úteis antes da 

data designada para a sessão eletrônica, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer dentro do prazo 

ora estabelecido. 

 5.1.1. Deverá o(a) Pregoeiro(a) encaminhar a(as) impugnação(ões) imediatamente à 

autoridade competente para julgamento.  

 5.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 5.1.3. Os autos deste procedimento licitatório permanecerão franqueados aos 

interessados junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Conselheiro José 

Bozzetto, 987, Centro, Ilopolis/RS, fone: (51) 51-3774-1322.  

 

6 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 

6.1. Para participar do pregão, o particular deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO”, através do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br 

 6.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

 6.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

6.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 

empresa licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Ilópolis , promotor da licitação, 

qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros.  

 

6.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao (à) Sr.(a) 

Pregoeiro(a), para imediato bloqueio de acesso.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do 

licitante e subsequente encaminhamento de proposta, contendo os preços unitário e total do(s) 

item(ns) oferecido(s), até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 

 7.1.1. A proposta de preço deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico. 

 7.1.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como 

os lances inseridos durante a sessão eletrônica. 

 7.1.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão, ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 7.1.4. Em relação a cada qual dos itens licitados, não será admitida cotação inferior à 

quantidade prevista neste Edital e seus anexos.  

 7.1.5. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitário e total relativamente a 

cada qual dos itens ofertados. As licitantes poderão formular proposta de preços em relação a 

um, a alguns, ou a todos os itens licitados.  

  7.1.5.1 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em 

algarismos, com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Nos preços propostos 

deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, 

como, por exemplo, transportes, fretes, tributos, relacionados com o fornecimento do objeto da 

presente licitação.  

  7.1.5.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição 

completa do produto ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou 

superior a 90 dias. 

 7.2. A licitante melhor classificada deverá enviar ao(à) Pregoeiro(a), juntamente com os 

documentos de habilitação, a proposta em via impressa, ajustada ao último preço/lance enviado 

por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa. 

 7.2.1. A via impressa deverá indicar ainda: 

  7.2.1.1. quantidade, preço unitário e total do(s) item(ns); 

  7.2.1.2. prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 dias, a contar da 

data da sessão eletrônica; 

  7.2.1.3. indicação da marca ou fabricante ou produtor do(s) item(ns) ofertado(s);  

  7.2.1.4. e endereço, endereço eletrônico, telefone atualizados da licitante. 

7.3. Prazo de validade dos produtos. 

7.4. Prazo de entrega dos produtos (conforme a necessidade e cronograma de entrega ,  em até 

12 meses). 
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7.5. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida qualificação, 

(nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do CPF, n.º da cédula de identidade, endereço 

residencial) e telefone. 

7.6. Poderá ser admitido pelo(a) Pregoeiro(a) erro de natureza formal, desde que não 

comprometa o interesse público e da administração.  

 

8 - DO INÍCIO DA SESSÃO 

8.1. O(A) Pregoeiro(a), via sistema eletrônico, dará início à sessão eletrônica, na data e horário 

previstos na condição 1 deste edital, com a divulgação da proposta de menor preço unitário, 

mas não do seu proponente. 

9 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO 

9.1. Iniciada a sessão eletrônica, a licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivos 

valores. 

9.2. A licitante poderá oferecer lances sucessivos de preço unitário, observando o horário 

fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

9.3. Somente será aceito lance cujo valor for inferior ao último que tenha sido anteriormente 

registrado no sistema. 

9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 

recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

9.5. Durante a sessão eletrônica, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

9.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da sessão eletrônica, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível ao licitante para a recepção dos lances, retomando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 9.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa ao(s) licitante(s). 

9.7. Após o fechamento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor 

valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

9.8. A classificação obedecerá à ordem crescente dos preços apresentados, em relação a cada 

item licitado. A licitante poderá ofertar proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a 

todos os itens licitados.  



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            23 

 

 

 

 

 

Quinta-feira, 29 de abril de 2021.                                                                                           Edição nº. 402  

9.9. Após comunicado de encerramento da sessão, a licitante detentora da melhor oferta, em 

relação a cada item, deverá comprovar sua habilitação, conforme documentação e forma 

exigida na condição 9 deste edital. 

9.10. Em caso de inabilitação ou desclassificação de proposta impressa, a administração poderá 

convocar os outros licitantes na ordem de classificação. 

9.11. Será considerável aceitável a proposta que contemple preços compatíveis com os 

praticados no mercado.   

9.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porto – EPP deverão declarar na proposta 

eletrônica, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa(s) categoria(s).  

9.13. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da Microempresa 

ou da Empresa de Pequeno Porte licitante de utilizar-se das prerrogativas a ela concedidas pela 

Lei Complementar Federal nº 123/06 (e Alterações da Lei Complementar Federal nº 147/14). 

9.14. Será assegurado como critério de desempate preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar Federal nº 123/06 

(e Alterações da Lei Complementar Federal nº 147/14), e que tenham declarado encontrar-se 

nessa categoria, conforme demanda o item 8.12.   

9.15. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 

mais bem classificada. Não ocorrera empate quando a proposta mais bem classificada já for 

originária de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.   

9.16. Ocorrendo o empate, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser apresentada no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos, a partir da solicitação do Pregoeiro, sob pena de 

preclusão.   

9.17. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens 8.12 a 8.16, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da 

empresa que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que 

apresentou a melhor proposta.   

 

10 - DA HABILITAÇÃO 

10.1. Para sua habilitação, a(s) licitante(s) detentora(s) da melhor oferta deverá(ão) apresentar 

os seguintes documentos: 

a) Contrato Social com todas as alterações ou a última consolidação e/ou equivalente, que 

comprove a aptidão da empresa para atendimento ora licitados, registrados na Junta Comercial 

do Estado sede da proponente; 
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b)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas atualizado, com descrição da 

atividade econômica compatível com o objeto do credenciamento e, em caso de alteração da 

atividade econômica, apresentação também do documento que comprove a alteração. 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

d) Certidão Negativa Débito Municipal, do domicílio da empresa; 

e) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS; 

g) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial do Cartório Distribuidor da Comarca 

sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das Propostas a 

este edital; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; 

i) Certidão de Inspeção Sanitária (Alvará de Saúde) concedido pelos Serviços de Vigilância 

Sanitária do Estado ou Município de origem; 

j) Alvará de Licenciamento e Localização do domicílio ou sede da licitante; 

h) Certidão da Junta Comercial de Enquadramento de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, ou declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade indicando o seu registro 

no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, caso a licitante queira se beneficiar, 

usufruindo, portanto, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 e Alterações da Lei 

Complementar Federal nº 147/14 e 155/16; 

i) Declaração expressa, conforme modelo anexo, da responsabilidade dos licitantes pela 

qualidade físico-química e sanitária dos produtos cotados; 

j)  Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, declarando 

sob as penas da Lei, de que inexistem fatos impediditvos da sua habilitação  conforme modelo 

anexo. 

k) Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação conforme modelo 

anexo. 

l) Declaração de cumprimento do art. 27 da Lei Federal 8666/93 e art. 7º, XXXIII da 

Constituição Federal conforme modelo anexo. 

10.2. No prazo de até 03 (três) dias após o encerramento da sessão, os originais ou cópias 

autenticadas dos documentos de habilitação e a proposta de preços, deverão ser entregues 

no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilópolis, sito na Rua Conselheiro José 

Bozzetto, 987, Centro, Ilopolis/RS. 

 10.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após o encerramento da sessão e, 

se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro 

dia útil seguinte.  
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 10.2.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 

10.3. A empresa licitante que convocada na forma prevista pelo item 10.2 deixar de entregar a 

documentação, entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta, bem como atrasar a 

entrega dos produtos, ficará passível da aplicação de multa pecuniária de até 10% sobre o valor 

total de sua proposta, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de participar 

de licitações deflagradas pelo Município de Ilopolis, bem como o impedimento de contratar 

com o mesmo, pelo período de até 02 anos. 

10.4. A comprovação pela licitante do preenchimento dos requisitos de habilitação ora exigidos 

deverá operar-se em relação à data de realização da sessão eletrônica prevista no item 1.1, salvo 

as exceções previstas pela Lei Complementar nº 123/2006 (e Alterações da Lei Complementar 

Federal nº 147/14). 

 

11 - DO JULGAMENTO 

11.1. Após análise da proposta e da documentação, o(a) Pregoeiro(a) anunciará o(s) licitante(s) 

vencedor(es). 

11.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante 

vencedora não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará, na ordem de 

classificação, a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

edital. 

 

12 - DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

12.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo a licitante manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do sistema 

eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, sob pena 

de decadência do direito de recorrer. 

 12.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos 

e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo(a) Pregoeiro(a).  

12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso, caso esse tenha sido aceito pelo(a) 

Pregoeiro(a), disporá do prazo de 03 (três) dias corridos a partir da data da declaração do 

vencedor, para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do 

sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando as demais desde logo 

intimadas para apresentar as contrarrazões em prazo igual, contado do término do prazo do 

recorrente. 
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 12.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após a declaração do vencedor e, 

se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro 

dia útil seguinte. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, após a sessão pública, importará 

decadência do direito de recurso, encaminhando-se o procedimento para homologação e 

adjudicação de seu objeto. 

12.4. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo. 

12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

12.7. Se o(a) Pregoeiro(a) não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso ao 

Prefeito Municipal, autoridade competente para julgá-lo. 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es). 

14 - DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Após a homologação da presente licitação, a qual terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas, a critério e necessidades da Administração, terá a 

validade pelo período de 12 (doze) meses.  

14.2. Após a homologação, é facultado à Administração Municipal emitir Nota de Empenho em 

favor da(s) empresa(s) registrada(s), a qual, juntamente com este Edital e seus Anexos, terão 

força de contrato, pois a Administração opta por valer-se da prerrogativa estabelecida pelo art. 

62, da Lei Federal nº 8.666/93, substituindo o instrumento de contrato pela respectiva Nota de 

Empenho.  

14.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado à(s) empresa(s) beneficiária(s) do Registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.   

14.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do Registro, quando a Administração Municipal optar pela aquisição do objeto 

cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não o Contrato. 

14.5. Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, ficarão 

disponibilizados durante a vigência do Registro (12 meses).    
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14.6. Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para o fornecimento não puder 

ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos 

forem necessários para se atingir o quantitativo total, respeitando-se a ordem de classificação 

das empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta 

vencedora.   

14.7. O Registro, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Municipal de Ilopolis  e que não tenha participado deste certame licitatório, 

mediante prévia consulta à Administração Municipal, desde que devidamente comprovada a 

vantagem.   

 14.7.1. Os Órgãos e Entidades que não participaram do presente Registro de Preços, 

quando desejarem fazer uso do mesmo, deverão manifestar seu interesse perante a 

Administração Municipal, para que essa indique os possíveis fornecedores e respectivos preços 

a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 
  
 14.7.2. Nos casos em que forem superadas as estimativas de consumo constantes no 

Registro, caberá ao fornecedor, observadas as demais condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos do Edital, desde que 

este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.   

 14.7.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados 

no Edital. 

 

15 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

15.1. A quantidade a ser adquirida poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 

no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.   

 15.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo as secretarias responsáveis promover as necessárias negociações junto aos 

fornecedores.   

15.2. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se 

superiores aos preços praticados no mercado, a Administração Municipal deverá:  

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação aos 

praticados pelo mercado;  

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;  

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.  
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15.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, as 

Secretarias Municipais poderão:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada a veracidade dos 

motivos apresentados;  

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.   

 15.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal deverão proceder à 

revogação da Homologação do(s) item(ns), adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa.  

 

16 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

16.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:   

a) descumprir as condições do Edital;  

b) não retirar/receber a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável;  

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

d) tiver presentes razões de interesse público.  

16.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por termo da autoridade competente, mediante iniciativa das 

Secretarias Municipais.  

16.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de 

fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 

fortuito ou de força maior devidamente comprovados, que será avaliado pela Administração. 

 

17 - DA FORMULAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 - Os preços registrados terão validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da 

Ata de Registro de Preços pelo chefe do Executivo Municipal de Ilópolis/RS e por 

representante credenciado ou responsável da empresa.  

17.2 – No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, o representante credenciado ou 

responsável da empresa deverá apresentar documento de identificação com foto. Na hipótese 

do primeiro comparecer, a procuração apresentada no momento do credenciamento deverá 

conter poderes para o ato. 

17.3 – A LICITANTE vencedora tem o prazo de 05 (cinco) dias para assinar a Ata de Registro 

de Preços, contados da data da comunicação pelo Setor de Licitações da municipalidade. Este 
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prazo é prorrogável por uma única vez e por igual período, mediante justificativa feita pela 

empresa e aceita pelo Setor de Licitações. 

17.4 – A EMPRESA PODERÁ OPTAR PELO ENVIO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS/TERMO ADITIVO POR CORREIO, através de declaração escrita e anexada aos 

documentos habilitatório. A critério do Município de Ilopolis/RS a Ata de Registro de Preços 

poderá ser encaminhado por correio. Contudo, nesta hipótese, a assinatura do representante 

credenciado ou responsável da empresa deverá estar autenticada em cartório. A empresa deverá 

remeter a Ata de Registro de Preços/termo aditivo assinado e autenticado no prazo de 05 

(cinco) dias do seu recebimento para o Município de Ilopolis/RS. 

17.5 – O não comparecimento no prazo previsto no item 17.3 ou no envio de documento 

conforme previsão do item 17.4 implica em imediata desclassificação da proposta/rescisão 

contratual, aplicação de multa contratual equivalente a 10% sobre o valor da contratação e/ou 

suspensão do cadastro de fornecedores por até 02 (dois) anos, mediante processo de avaliação 

de fornecedores.” 

17.6 - O processo para o Registro de Preços não obriga o Município de Ilopolis/RS a firmar 

contratações estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição a contratação de 

serviços e/ou aquisição de peças. 

17.7 - A Administração não emitirá qualquer solicitação de aquisição/prestação de serviço sem 

a prévia existência do respectivo crédito orçamentário. 

 

18 – DO MODO E LOCAL DE ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) 

18.1. Os fornecedores contratados receberão uma Ordem de Entrega por meio de e-mail onde 

estarão identificadas as mercadorias a serem entregues, a marca do produto, a quantidade com 

sua unidade de medida, a data de entrega e as respectivas localidades; 

18.2. As retiradas de mercadorias ocorrerão de acordo com a necessidade, mediante pedido 

emitido previamente pela Secretaria de Educação, acompanhado de Ordem de Entrega 

correspondente,  pelo período máximo de 12 (doze) meses; 

18.3. O pedido de frutas e hortaliças é feito com base na sazonalidade das mesmas, a fim de 

viabilizar uma forma mais econômica e saudável de adquirir os produtos. 

18.4. Será exigido do fornecedor, quando da entrega de produtos destinados à alimentação 

escolar, produtos frescos, de boa qualidade, nas quantidades solicitadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

18.5. Os fornecedores são responsáveis pela qualidade sanitária dos produtos entregues. A 

rotulagem, inclusive a nutricional, deverá estar em conformidade com a legislação em vigor. 

Será exigida a comprovação, junto às autoridades sanitárias locais, de existência de instalações 

compatíveis com o produto que o licitante se propõe a fornecer (ALVARÁ SANITÁRIO 
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ATUALIZADO QUANDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO ou AGRO-INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA). 

18.6. Caso os produtos entregues não estejam de acordo com a qualidade e sanidade exigidas 

em edital, deverá a empresa contratada efetuar a troca das mercadorias em até 24 (vinte e 

quatro) horas após a comunicação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.  

18.7. Produtos perecíveis deverão ser entregues semanalmente. Produtos não perecíveis 

deverão ser entregues quinzenal ou mensalmente, dependendo da capacidade de 

armazenamento das escolas. 

18.8. As empresas contratadas deverão utilizar veículos adequados para entregas de gêneros 

alimentícios, dotados de cobertura para proteção da carga e refrigeração quando do transporte 

de produtos de origem animal. Não devem transportar outras cargas que comprometam a 

qualidade sanitária dos alimentos. 

18.9. A entrega dos produtos é de responsabilidade da Contratada, devendo ser entregues ao 

Poder Público em embalagens apropriadas, exigidas pela legislação sanitária vigente. 

18.10. Não serão aceitos produtos com validade vencida, ou que venham a vencer em pouco 

espaço de tempo. As validades exigidas neste edital devem ser respeitadas. 

18.11. A entrega dos produtos (de cada lista) deverá ser feita conforme  solicitação da 

Secretaria Municipal Educação e Cultura, após a assinatura da Ata de Registro de Preços a 

contar da solicitação, no municipio de Ilópolis/RS. As entregas deverão ocorrer diretamente 

junto às ESCOLAS MUNICIPAIS,  a seguir relacionadas:    

                                                                                                                                                                                     
NOME: Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel  

ENDEREÇO: Rua Carme Pedroso da Silveira  nº 10,bairro Santa Rita,  Ilopolis/RS  

 

NOME: Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz 

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Jose´Bozzetto, nº1395, Ilópolis/RS 

 

NOME: Escola de Ensino Fundamental Agricola Florestal e Ambiental-EMAFA 

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Jose Bozzetto  S/N, Ilópolis/RS 

 

18.12. A entregas deverão ser realizadas conforme  necessidade e solicitação da Secretaria 

Municipal de Educação, com quantidades e nos locais indicados pelo Municipio, com a 

seguinte frequência de entrega: 

PRODUTOS PERECIVEIS: 

ENTREGA MENSAL NAS RESPECTIVAS ESCOLAS 

 

PRODUTOS PERECÍVEIS ( FRUTAS, VEGETAIS E PÃES) 

 ENTREGA SEMANAL 
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CARNES PROCESSADAS NO DIA 

ENTREGA 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA. 

 

18.13. .O horário de entrega dos produtos alimentícios nas escolas serão os seguintes:  horário 

compreendido entre as 07h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30min, de segunda à 

sexta-feira Não serão aceitas entregas fora destes horários. 

 

19 - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

19.1. Serão suportados exclusivamente pela Contratada: 

 19.1.1. os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de 

responsabilidade civil resultantes do fornecimento dos materiais/produtos;  

 19.1.2. as despesas com transporte e entrega dos materiais/produtos nos locais 

indicados. 

 

20 - DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. O recebimento, acompanhamento, fiscalização e avaliação do contrato por parte do 

Município será feito através da nutricionista Thais Ghelen e pela  titular da pasta da Secretaria 

Municipal da Educação e Cultura, a quem competirá comunicar as falhas porventura 

constatadas nos produtos e solicitar a substituição dos mesmos. O não atendimento de 

quaisquer das obrigações implicará em advertência. Caso não atendido a contento, poderão 

implicar na rescisão do contrato. 

20.2. À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is). A quantidade da(s) 

mercadoria(s)/produto(s) fornecidos será fiscalizada por um(a) servente ou funcionário(a) de 

cada escola, nomeado por portaria para tal fim. 

20.3. Não será aceito produto que não atenda às especificações constantes na descrição do 

objeto. Os produtos recusados pela Fiscalização deverão ser substituídos pela contratada no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento de comunicado específico 

lavrado pela Fiscalização.  

20.4. Em caso de aprovação do produto pela Fiscalização, esta encaminhará a nota fiscal, à 

Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o comprovante de recebimento de 

mercadoria, assinado pela merendeira de cada escola.  

20.5. A contratada deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração Municipal, a fim 

de representá-la durante a execução do Registro.   
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20.6. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos, por parte da respectiva Secretaria 

fazer, não exclui a responsabilidade da empresa Contratada pela qualidade, eficiência e 

adequação dos produtos entregues ao Poder Público.   

 

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, para o Exercício de 2021, na classificação abaixo: 

- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 234 e 236. 

- Recurso Livre – 233 e 235 

 

22 - DO PAGAMENTO 

22.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal na 

Secretaria respectiva, órgão responsável pela fiscalização.  

22.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará o procedimento previsto na subcondição 

20.2 conferindo a perfeita adequação da nota fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.  

 22.2.1. Se aprovado o produto pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, 

juntamente com seu atestado, à SMF/Contabilidade, conforme item 20.6. 

22.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização 

contratual, acompanhada de relatório expresso da merendeira responsável pelo recebimento e a 

aprovação pela SMF/Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 

22.4. O Contratante (Município) dispõe do prazo de 20 (vinte) dias após o recebimento da nota 

fiscal e atestado pela SMF/Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.  

22.5. O prazo previsto no item 22.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota 

fiscal apresentada pela Contratada.  

22.6 O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega e apresentação da nota 

fiscal/fatura correspondente, devidamente assinada por fiscal designado acompanhado de 

relatório expresso de merendeira responsável pelo recebimento. 

 

23 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 23.1. O Contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada nos termos da 

condição 22. 
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24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.1. São obrigações da Contratada: 

 24.1.1. entregar o(s) produto(s), nos termos da condição 18; 

 24.1.2. entregar o(s) produto(s), com as mesmas características indicadas na proposta; 

 24.1.3. atender as determinações da fiscalização na hipótese da condição 19, recebendo 

todos os comunicados e notificações que lhe forem expedidos;  

 24.1.4. reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação lavrada pela Fiscalização, no 

todo ou em parte, o objeto do Registro em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

24.2. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência do Registro, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município de Ilópolis imediatamente, 

qualquer alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação. 

 

25 - DAS SANÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

25.1. Aos fornecedores que cometerem infrações ou descumprirem total ou parcialmente os 

contratos, ajustes ou acordos celebrados com a Administração Pública Municipal, serão 

aplicadas as seguintes penalidades; 

 I - advertência - comunicação formal ao fornecedor, sobre o descumprimento de 

contratos e outras obrigações assumidas, quando ocorrer atraso na entrega de materiais, ou do 

início da prestação do serviço ou obra, em até 10 (dez) dias da data estipulada para tanto; 

 II - multa - pena pecuniária em favor da Administração Municipal pelos prejuízos 

causados decorrentes do descumprimento de obrigações legais e contratuais. 

 III - suspensão - ato formal de impedimento temporário para licitar, e contratar com a 

Administração Pública Municipal. 

 IV - declaração de inidoneidade - declaração da qualidade de impróprio, de 

desqualificado, de inconveniente, de incapaz e inapto. A declaração de inidoneidade impede o 

fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública. 

 25.1.1. Após processo administrativo conclusivo, serão aplicadas as penalidades 

previstas neste artigo ao contratado que; 

 a) não atender às especificações técnicas relativas a materiais, serviços ou obras 

previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente; multa de 10% (dez por cento) a 20% 

(vinte por cento), além de suspensão temporária de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo 

causado à Administração Pública Municipal; 
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 b) retardar imotivadamente o fornecimento de materiais, a execução de obras, de 

serviços, ou de suas parcelas; 

 1 - multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor da fatura o fornecimento de materiais ou serviços não realizados, ou, ainda, sobre o valor 

da fatura correspondente à etapa do cronograma físico de obra ou serviço não cumprido, além 

de suspensão de 3 (três) meses: 

 2 - multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura do 

fornecimento de materiais, execução de serviços ou obras, realizados com atrasos superiores a 

30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente, e suspensão de 3 (três) meses; 

 3 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de materiais, 

execução de serviços ou obras, realizados com atraso superiores a 30 (trinta) dias, em que haja 

o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 6 (seis) 

meses; 

 c) paralisar obras, serviços ou fornecimento de materiais, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado 

à Administração Pública Municipal; 

 d) entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, deteriorada ou 

danificada; multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e declaração 

de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos. 

 e) alterar qualitativa e quantitativamente substâncias dos produtos fornecidos: multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses; 

 f) recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber o empenho: 

multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) 

meses; 

 g) quebrar sigilo, em contrato, de informações confidenciais sob quaisquer formas: 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaração de inidoneidade, por um 

prazo de 2 (dois) anos; 

 h) adulterar ou alterar substâncias químicas, características físicas, químicas ou 

biológicas dos materiais fornecidos: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato 

ou empenho e declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

 i) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no âmbito 

da Administração Municipal; declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

 j) apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos para inscrição, 

renovação ou alteração no CADFOR ou nos processos licitatórios, dispensas ou 

inexigibilidades de licitação; declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 
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 k) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

 25.1.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração 

Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 25.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da penalidade aplicada. 

 25.1.4. As penalidades previstas neste artigo são de competência exclusiva do titular da 

Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso 

I deste artigo. 

 25.1.5. Consideram-se fornecimentos, serviços e obras não realizados, aqueles que 

excederem a 30 (trinta) dias, a partir do prazo previsto em contrato, sem justificativa 

fundamentada, ou, fundamentada, mas não aceita pela Administração Pública Municipal, em 

que haja o cancelamento da nota de empenho ou do contrato. 

 25.1.6. As multas aplicadas, nos termos das alíneas do § 1º, deverão ser pagas 

espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor 

correspondente ao valor do fornecimento de materiais, serviço ou obra, após prévio processo 

administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 

critério da Procuradoria. 

 25.1.7. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado 

responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 

 25.1.8. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 

depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 

Administração Pública Municipal. 

25.2. Constatado o descumprimento parcial ou total de obrigações contratuais que ensejem a 

aplicação de penalidades, o agente público, responsável pela gestão ou pela fiscalização do 

contrato, emitirá notificação escrita ao contratado, para regularização da situação. 

 25.2.1.A notificação a que se refere o caput deste artigo, será enviada pelo correio, com 

aviso de recebimento, ou entregue ao contratado mediante recibo ou, na sua impossibilidade, 

publicada na Imprensa Oficial do Município e, se necessário, em jornal de grande circulação. 

25.3. Não havendo regularização da situação por parte do contratado, em até 48 (quarenta e 

oito) horas após o recebimento da notificação, a unidade gestora do contrato deverá instaurar 

processo administrativo punitivo e encaminhar à Assessoria Juridica, contendo cópias dos 

seguintes documentos, conforme cada situação: 
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 I – Relatório das ocorrências, contendo as providências adotadas e os prejuízos 

causados à Administração Municipal pela inadimplência contratual; 

 II - termo de recebimento de materiais ou termo de recebimento ou acompanhamento de 

serviços; 

 III - edital, convite, dispensa ou inexigibilidade e proposta do contratado; 

 IV - contrato, nota de empenho, ou instrumento equivalente, se houver; 

 V - parecer fundamentado, emitido pelo agente público responsável pela gestão do 

contrato; 

 VI - notificação da ocorrência encaminhada ao contratado, pela autoridade competente; 

 VII - documentos que comprovem o descumprimento da obrigação assumida, tais como; 

 a) nota fiscal, contendo o atesto de recebimento; 

 b) notificações não atendidas; ou 

 c) laudo de inspeção, relatório de acompanhamento ou de recebimento e parecer 

técnico, emitidos pelos responsáveis pelo recebimento ou gestão e fiscalização do contrato. 

 VIII - documentos enviados pelo contratado relativos às ocorrências. 

 

25.4. A Assessoria Juridica notificará ao contratado a instauração de processo punitivo pelo 

inadimplemento contratual, através de aviso de recebimento - AR, ou entregue ao fornecedor 

mediante recibo ou na sua impossibilidade, publicada na Imprensa Oficial do Município, 

quando começará a contar o prazo para apresentação de defesa. 

25.5. Não acolhidas às razões da defesa apresentada pelo contratado, ou, em sua ausência, 

situação em que será presumida a concordância do contratado com os fatos apontados, a 

Assessoria Juridica  emitirá parecer conclusivo sugerindo as penalidades a serem aplicadas, na 

forma prevista neste Edital, e encaminhará ao titular da Secretaria de Administração. 

25.6. Acolhido o parecer da Assessoria Juridica , o titular da Secretaria de Administração 

baixará portaria aplicando a penalidade ao contratado pelo descumprimento contratual, com 

divulgação obrigatória na Imprensa Oficial do Município. 

25.7. Para qualquer penalidade aplicada caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias. 

25.8. Interposto recurso ou pedido de reconsideração na forma do artigo anterior, o processo 

será instruído pela Procuradoria e submetido a Assessoria Juridica do Município, para emissão 

de parecer, após o que, homologado pelo Prefeito, deverá ser publicado, em extrato, na 

Imprensa Oficial do Município. 

 

26 – DA RESCISÃO 

26.1. Poderá o Contratante promover processo administrativo de rescisão unilateral do 

Registro, nos seguintes casos: 
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 26.1.1. quando a soma do valor da(s) multa(s) prevista(s), aplicadas à contratada, for 

superior a 15 % sobre o valor total do homologado em nome da Contratada, atualizado; 

 26.1.2. rejeição, pela fiscalização, do(s) produto(s) substituto(s) entregue(s) em 

atendimento à determinação da fiscalização; 

 26.1.3. falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação por parte 

da Contratada. 

 26.1.4. e ocorrência de qualquer dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.  

26.2. Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os 

outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do 

edital. 
 

27 - DO FORO 

27.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação, fica eleito o Foro de Arvorezinha, com 

renúncia expressa a qualquer outro. 

28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1. É facultado ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, proceder, em qualquer 

fase da licitação, às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

28.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

deste pregão, sujeitando a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93. 

28.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 

prestados pelo(a) Pregoeiro(a) e membros da equipe de apoio, servidores do Município de 

Ilópolis. 

 

28.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), que decidirá com base na 

legislação em vigor. 

 

28.5. O Município de Ilopolis/RS não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da 

responsabilidade do vendedor a terceiros, sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 

28.6. O Município de Ilopolis/RS,  se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, 

no total ou em parte, por ilegalidade ou interesse público justificado, sem que caiba indenização 

de qualquer espécie.  
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28.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentos referentes ao presente edital.  

 

 

Ilópolis, 29  de abril de 2021 

 

 

EDEMAR PEDRO ROVADOSCHI 

Prefeito Municipal 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

           EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 -REGISTRO DE PREÇOS 

 

1OBJETO: 

1.1. O objeto deste certame é o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de Gêneros 

Alimentícios, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução 

CD/FNDE Nº 26/2013 e Nº 04/2015- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 

para atender os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

do município de  ILÓPOLIS/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital com as características descritas  abaixo. 

 

ITEM PRODUTO UNID. 
QUANT. 

ATÉ 

VALOR 

MAXIMO 

UNITARIO 

R$ 

MARCAS 

PRE 

APROVADAS 

1 

Abacate, unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 100 

7,99 - 
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2 

Açúcar branco, cristalizado. Produto 

processado. Embalagem primária 

plástica transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 5 kg do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 6 meses a contar da data da 

entrega. 

pct 50 

17,40 Caiano 

Delisul 

Estrela 

Santa Isabel 

União 

Gasparin 

Colombo 

3 

Açúcar mascavo,  100% natural, não 

refinado e não cristalizado. Produto 

processado. Embalagem primária de 

plástico contendo  no mínimo 1kg de 

produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 50 

13,24 Botassoli 

Klahr Sul 

Rodeio 

Da Colonia 

Serra 

 

4 

Alho, graúdo, novo de 1ª qualidade, 

sem réstia, acondicionado em 

embalagem resistente e transparente de 

200g. 

tira 30 

27,49 - 
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5 

Apresuntado fatiado sem gordura.  

Resfriado a temperatura inferior a 10 

ºC. Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquido, 

contendo 1 kg do produto. Rótulo 

contendo identificação do produto, 

peso, fabricante, validade, temperatura 

de estocagem e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data da entrega. 

kg 50 

32,49 Languiru 

Lebon 

Minuano 

6 

Arroz branco, tipo 1, classe longo fino. 

Produto processado. Embalagem 

primária plástica transparente, sem 

perfurações, contendo no mínimo 5 kg 

do produto. Rótulo conforme 

legislação. Validade mínima de 4 meses 

a contar da data da entrega. 

kg 50 

28,40 Bella Dica 

Fritz e Frida 

 

Blue Ville 

Do Valle  

 

7 

Arroz parboilizado, tipo 1, classe 

longo fino. Produto processado. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem perfurações, contendo 

no mínimo 5 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

pct 30 

29,40 Bella Dica 

Fritz e Frida 

Gaiteiro 

ManjarSul 

Princesa 

Blue Vilee 

Do Vale 
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8 

Banana caturra, produto in natura, 

com casca, em pencas, unidades de 

tamanho médio, frutas firmes, sem 

machucados internos e externos, grau 

médio de amadurecimento, cor 

uniforme e limpas. Embalagem 

primária: caixas plásticas vazadas e 

limpas. 

kg 1300 

4,49 - 

9 

Batata doce, unidades de tamanho 

médio, íntegras, limpas e sem 

machucados. 

kg 100 

4,49 - 

10 

Batata inglesa, produto in natura, com 

casca, unidades de tamanho médio, 

íntegras, sem rachaduras e perfurações, 

sem machucados internos e externos, 

cor uniforme e limpa. Embalagem 

primária: sacos plásticos transparentes 

com indicação de peso e data da 

embalagem. 

kg 500 

4,40 - 

11 

Bebida láctea sabores sortidos, 

embalagem plástica de litro, com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação, validade 

e registro do produto no SIM, SIF ou 

CISPOA.  

litro 600 

5,40 BioLat 

Languiru 

LatSul 

Natureza 

Pia 

Santa Clara 
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12 

Biscoito tipo caseiro, com erva-mate. 

Produto processado. Embalagem 

primária transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 400g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Sabor e cor 

característicos, textura crocante. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data da entrega. 

kg 100 

13,30 Della Bona 

13 

Biscoito tipo caseiro, sem lactose. 

Produto processado. Embalagem 

primária transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 400g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Sabor e cor 

característicos, textura crocante. 

Validade mínima de 45 dias a contar da 

data da entrega. 

pct 100 

8,30 Della Bona 

14 

Carne bovina moída, processada no 

dia da entrega. Produto processado, 

isento de cartilagens e ossos, feita dos 

seguintes cortes: coxão de dentro, 

patinho, fraldinha ou alcatra, 

apresentando no máximo 5% de 

gordura. Embalagem primária plástica 

transparente contendo no mínimo 1 kg 

do produto resfriado a temperatura 

inferior a 10 ºC,  sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. 

kg 700 

28,00 Meteoro 

Alimentos Ltda 
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15 

Carne bovina, em iscas, processada 

no dia da entrega. Produto processado, 

isento de cartilagens e ossos, feita dos 

seguintes cortes: coxão de dentro, 

patinho, fraldinha ou alcatra, picado em 

formato de ISCAS de aproximadamente 

10 g. Embalagem primária plástica 

transparente contendo no mínimo 1 kg 

do produto resfriado a temperatura 

inferior a 10 ºC,  sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. 

kg 700 

41,49 Meteoro 

Alimentos Ltda 

16 

Chimia de erva-mate, embalagem de 

750g, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 4 meses a contar da data da entrega. 

unid. 100 

15,00 MZ Alimentos 

17 

Colorífico alimentício natural a base de 

urucum. Embalagem primária plástica, 

contendo no mínimo 200g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega 

pct 80 

2,75 Bom Gosto 

Mettre 

Nutrivita 

Parona 

Sultemper 

Temperos do 

Vale 
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Patroa 

 

18 

Coxa e sobre coxa de frango 

congelada. Embalagem primária  

plástica transparente, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 500 

9,25 Dália 

Languiru 

Mais Frango 

Seva 

SublimeSul 

19 

Farinha de milho fina.  Embalagem 

primária plástica transparente contendo 

no mínimo 2 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 3 meses a contar da data da entrega. 

pct 50 

8,95 Bella Dica 

Mon Magiare 

Moinho 

Ilopolis 

20 

Farinha de trigo  branca especial, 

enriquecida com ferro e ácido fólico. 

Embalagem primária de papel contendo 

no mínimo 5 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 3 meses a contar a data da entrega. 

pct 100 

17,75 Orquídea 

PanFácil 

Rio do Sol 

Roseflor 

Sangali 

São Roque 
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21 

Fermento biológico seco,  Embalagem 

de 500g. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

unid. 20 

23,45 Apti 

Good Instant 

Nordeste 

Tok Instant 

22 

Fermento químico instantâneo para 

bolos. Embalagem primária plástica de 

200g. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

unid. 50 

5,99 Apti 

Good Instant 

Mettre 

Monopol 

Royal 

23 

Flocos de milho sem açúcar, 

embalagem de 500g. Rótulo conforme 

legislação. Validade mínima de 3 meses 

a contar da data da entrega. 

pct 100 

16,49 Samel 

24 

Iogurte de soja, produto 100% vegetal, 

sabores diversos, com polpa de fruta. 

Produto destinado a alunos com alergia 

ao leite de vaca. Acondicionado em 

embalagem individual contendo no 

mínimo 170g de produto. Com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação, validade 

e registro do produto no SIM, SIF ou 

CISPOA. Validade mínima de 30 dias a 

contar da data da entrega. 

unid. 50 

3,99 Batavo 

(Naturis) 
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25 

Iogurte Zero lactose, sabores diversos, 

com polpa de fruta. Produto destinado a 

alunos com intolerância a lactose. 

Acondicionado em embalagem 

individual de 170 gramas. Produto com 

registro no SIM, CISPOA ou SIF. 

Rótulo contendo identificação do 

produto, ingredientes, tabela 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade, nº lote. Validade 

mínima de 30 (trinta) dias a contar da 

data da entrega.  

unid. 150 

4,99 Danone 

(Activia) 

Nestlé 

Vigor 

26 

Laranja do céu, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. 

kg 300 

6,99 - 

27 

Leite UHT integral, embalagem de 1l, 

com identificação do produto, rótulo 

com ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 3 meses a 

contar da data de entrega. 

litro 1000 

3,99 Bio Lat 

Dália 

Languiru 

Santa Clara 

28 

Leite UHT isento de lactose 

embalagem de 1l, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 3 meses a contar da data de entrega. 

litro 300 

4,99 Dália 

Languiru 

Piá 

Santa Clara 
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29 

Lentilha tipo 1.  Embalagem primária 

plástica transparente contendo no 

mínimo 500 g do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

pct 80 

6,99 Arbaza 

Bella Dica 

Fritz e Frida 

Mesaboa 

Pradinho 

Mioto 

30 

Maçã fugi, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. 

kg 1000 

7,45 - 

31 

Mamão formosa, produto in natura, 

com casca, unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, sem machucados internos 

e externos, grau médio de 

amadurecimento, cor uniforme e 

limpas. Embalagem primária: caixas 

plásticas vazadas com indicação do 

peso e data da embalagem. 

kg 1300 

7,08 - 

32 

Massa para pastel tamanho grande. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem perfurações, sem 

acúmulo de líquidos, contendo no 

mínimo 500g do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data da entrega. 

unid. 100 

6,24 Torre de 

Milano 

Tarandine 

 



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            49 

 

 

 

 

 

Quinta-feira, 29 de abril de 2021.                                                                                           Edição nº. 402  

33 

Massa tipo caramujinho, com ovos. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 150 

4,85 Germani 

Paratti 

34 

Massa tipo macarrão, com ovos. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 200 

3,85 Bella Dica 

Bortolini 

Diana 

Fritz e Frida 

Germani 

Mossmann 

Nordeste 

Ogliari 

Orquídea 

Parati 

35 

Massa tipo parafuso, com ovo. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 200 

3,85 Bella Dica 

Bortolini 

Diana 

Fritz e Frida 

Germani 
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Mossmann 

Nordeste 

Ogliari 

Orquídea 

Parati 

36 

Óleo de soja refinado. Embalagem 

primária plástica transparente, contendo 

no mínimo 900 ml de produto. Rótulo 

conforme legislação.  Validade mínima 

de 3 meses a contar da data da entrega. 

unid. 100 

9,85 Camera 

Coamo 

Cocamar  

Concórdia 

Leve  

Primor 

Soya 

37 

Ovos de galinha, tipo 2. Produto in 

natura. Grandes, inteiros, sem 

rachaduras e limpos. Embalagem 

primária de papel ou plástica específica 

para este fim. Rótulo contendo data de 

validade, e aviário de origem. Com 

registro no Ministério da Agricultura. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data da entrega.  

dz 80 

7,65 Ferrari 

Primavis 

Stragliotto 
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38 

Pão francês integral, unidade de 50g, 

fresco, macio, sem presença de 

sujidades, feito no dia da entrega. Não 

deve ser embalado quente. Embalagem 

primária plástica atóxica. Rótulo 

contendo identificação do produto, 

peso, fabricante, data de fabricação, 

validade. 

unidade 2500 

0,65 Della Bona 

Marques Pao 

Lago Pao 

39 

Peito de frango sem pele e osso, 

congelada.  Embalagem primária  

plástica transparente, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 500 

11,85 Languiru 

Dália 

Aurora 

40 

Peixe, filé de tilápia, congelada. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquidos 

em seu interior, com identificação do 

produto, rótulo contendo a data de 

abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 300 

47,49 São Francisco 

Almare 

41 

Pêssego unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 250 

10,49 - 



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            52 

 

 

 

 

 

Quinta-feira, 29 de abril de 2021.                                                                                           Edição nº. 402  

42 

Pimentão verde unidades de tamanho 

médio, firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 25 

3,49 - 

43 

Polpa de frutas sabor abacaxi, 100% 

natural, sem adição de açúcar, 

conservantes, corantes e produtos 

químicos. Embalagem secundária 

plástica, transparente contendo 1Kg do 

produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 100 

54,99 Frutale 

Alimentos 

44 

Polpa de frutas sabor morango, 100% 

natural, sem adição de açúcar, 

conservantes, corantes e produtos 

químicos. Embalagem secundária 

plástica, transparente contendo 1Kg do 

produto.  Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega. 

kg 100 

54,99 Frutale 

Alimentos 

45 

Queijo fatiado tipo prato. Resfriado a 

temperatura inferior a 10 ºC. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquido 

em seu interior, contendo no mínimo 1 

kg de produto. Rótulo contendo peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data de entrega. 

kg 100 

44,99 Agroindústria 

Ouro do Sul 

Aurora  

Bela Estância 

Deale 

Nonna Nita 

Santa Clara 

Saudável 
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Stefanello 

46 

Queijo mussarela fatiado sem lactose. 

Embalagem primária plástica 

transparente contendo no máximo 150g 

do produto. Rótulo contendo 

identificação do produto, ingredientes, 

tabela nutricional, peso, fabricante, data 

de fabricação e validade, lote, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, CISPOA OU SIF. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data de entrega.  

pct 40 

58,97 Santa Clara 

Tirolez 

47 

Sal iodado. Embalagem primária 

plástica, transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 1 kg do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega 

pct 70 

3,70 Combate 

Fritz e Frida 

Garça 

Nosal 

Salsul 

Sereia 

Zizo 
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48 

Tomate longa vida para molho, grau 

médio de amadurecimento, unidades 

íntegras, frescas e limpas, sem 

perfurações. 

kg 300 

7,00 - 

49 

Vinagre de álcool. Embalagem 

primária plástica, atóxica, transparente, 

contendo no mínimo 5 litros do produto. 

Rótulo conforme legislação e registro 

no Ministério da Agricultura. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega. 

unid. 60 

19,49       Prinz 

 Rosina 

 

1.2.  A aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá ser realizada, sempre 

que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os 

alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.  

1.3. As quantidades são máximas, podendo, no entanto a Administração não fazer uso da 

totalidade ou ainda, poderá acrescer o quantitativo respeitados os limites legais da Lei nº 

8.666/93.  

1.4. Nos valores apresentados em proposta deverão estar inclusas todas as despesas com frete, 

embalagens, encargos e quaisquer outros insumos necessários para o fornecimento do produto. 

1.5.As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição 

total.  

1.6.Face ao disposto no Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93, em sua atual redação, as 

quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Preços.  

1.7. Os gêneros alimentícios constantes deste Edital possuem previsão de uso para 12 

(doze) meses 

1.8. Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o 

valor máximo por unidade do item, sendo desconsideradas as propostas com valores 

acima do limite estabelecido para o Item. 

1.9.Somente serão aceitos produtos cuja marca foi cotada na proposta e que estejam pré-

aprovados, caso não atendam este requisito no momento da entrega serão devolvidos para 

substituição. 
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1.10- O transporte para entregas dos produtos constantes  perecíveis CARNES , 

EMBUTIDOS e LATICÍNIOS, deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser 

realizado em  veiculo refrigerado, que assegure a temperatura dos mesmos. Na entrega  

será verificada a temperatura de recebimento, que deverá estar de acordo com a Portaria 

78/2009. 

1.11.A rotulagem nutricional obrigatória deverá estar de acordo com a resolução RDC nº 360 

de 23 de dezembro de 2003 – ANVISA. 

1.12-O fornecedor deverá entregar produtos frescos, de boa qualidade, nas quantidades 

solicitadas pela Secretaria  de Educação e Cultura. O responsável pelo recebimento dos gêneros 

alimentícios nas escolas está autorizado a recusar a mercadoria, caso esta não esteja de acordo 

com as especificações do Edital.  

1.13.Não serão aceitos produtos vencidos ou com prazo de validade inferior a solicitada no 

item. 

1.14.O Licitante que pretende cotar marca diferente das pré-aprovadas constantes do 

Anexo I para deverá encaminhar até  o horário das 11:30 hrs do dia  07/05/2021  data 

anterior à abertura dos envelopes de habilitação, uma amostra para avaliação. 

1.15.As amostras serão analisadas pela  Comissão de Avaliação do Municipio designada pela 

Portaria nº 9.167/2021. Serão verificados os seguintes aspectos: rendimento, textura, aparência, 

sabor, odor, custo/benefício, embalagem, rotulagem e atendimento as legislações vigentes, 

sendo que, os itens não aprovados nestes quesitos serão desclassificados do processo licitatório. 

1.16.As amostras deverão ser entregues na Secretaria de Educação e Cultura, com sede na 

Conselheiro José Bozzetto, 987, em horário a combinar com o Setor de Nutrição, pelo telefone 

(51) 51-3774-1107. 

1.17. Fica dispensa a apresentação de imagens de amostras de frutas e hortaliças. 

1.18 .A entrega dos produtos deverá ser feita conforme  solicitação da Secretaria Municipal 

Educação e Cultura, após a assinatura da Ata de Registro de Preços a contar da solicitação, no 

municipio de Ilópolis/RS. As entregas deverão ocorrer diretamente junto às ESCOLAS 

MUNICIPAIS,  a seguir relacionadas:    

                                                                                                                                                                                        
NOME: Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel  

ENDEREÇO: Rua Carme Pedroso da Silveira  nº 10,bairro Santa Rita,  Ilopolis/RS  

 

NOME: Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz 

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Jose´Bozzetto, nº1395, Ilópolis/RS 

 

NOME: Escola de Ensino Fundamental Agricola Florestal e Ambiental-EMAFA 

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Jose Bozzetto  S/N, Ilópolis/RS 
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1.19.A entregas deverão ser realizadas conforme necessidade e solicitação da Secretaria 

Municipal de Educação, com quantidades e nos locais indicados pelo Municipio, com a 

seguinte frequência de entrega: 

PRODUTOS PERECIVEIS: 

ENTREGA MENSAL NAS RESPECTIVAS ESCOLAS 

 

PRODUTOS PERECÍVEIS ( FRUTAS, VEGETAIS E PÃES) 

 ENTREGA SEMANAL 

CARNES PROCESSADAS NO DIA 

ENTREGA 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA. 

 

1.20.O horário de entrega dos produtos alimentícios nas escolas serão os seguintes:  horário 

compreendido entre as 07h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30min, de segunda à 

sexta-feira Não serão aceitas entregas fora destes horários. 

1.21. Os fornecedores contratados receberão uma Ordem de Entrega por meio de e-mail onde 

estarão identificadas as mercadorias a serem entregues, a marca do produto, a quantidade com 

sua unidade de medida, a data de entrega e as respectivas localidades; 

1.22. As retiradas de mercadorias ocorrerão de acordo com a necessidade, mediante pedido 

emitido previamente pela Secretaria de Educação, acompanhado de Ordem de Entrega 

correspondente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, pelo período máximo de 12 (doze) meses; 

1.23. O pedido de frutas e hortaliças é feito com base na sazonalidade das mesmas, a fim de 

viabilizar uma forma mais econômica e saudável de adquirir os produtos. 

1.24. Será exigido do fornecedor, quando da entrega de produtos destinados à alimentação 

escolar, produtos frescos, de boa qualidade, nas quantidades solicitadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

1.25.Os fornecedores são responsáveis pela qualidade sanitária dos produtos entregues. A 

rotulagem, inclusive a nutricional, deverá estar em conformidade com a legislação em vigor. 

Será exigida a comprovação, junto às autoridades sanitárias locais, de existência de instalações 

compatíveis com o produto que o licitante se propõe a fornecer (ALVARÁ SANITÁRIO 

ATUALIZADO QUANDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO ou AGRO-INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA). 

1.26. Caso os produtos entregues não estejam de acordo com a qualidade e sanidade exigidas 

em edital, deverá a empresa contratada efetuar a troca das mercadorias em até 24 (vinte e 

quatro) horas após a comunicação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.  
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1.27. As empresas contratadas deverão utilizar veículos adequados para entregas de gêneros 

alimentícios, dotados de cobertura para proteção da carga e refrigeração quando do transporte 

de produtos de origem animal. Não devem transportar outras cargas que comprometam a 

qualidade sanitária dos alimentos. 

1.28. A entrega dos produtos é de responsabilidade da Contratada, devendo ser entregues ao 

Poder Público em embalagens apropriadas, exigidas pela legislação sanitária vigente. 

1.29. Não serão aceitos produtos com validade vencida, ou que venham a vencer em pouco 

espaço de tempo. As validades exigidas neste edital devem ser respeitadas. 

1.30. O recebimento, acompanhamento, fiscalização e avaliação do contrato por parte do 

Município será feito através da nutricionista Thais Ghelen e pela  titular da pasta da Secretaria 

Municipal da Educação e Cultura, a quem competirá comunicar as falhas porventura 

constatadas nos produtos e solicitar a substituição dos mesmos. O não atendimento de 

quaisquer das obrigações implicará em advertência. Caso não atendido a contento, poderão 

implicar na rescisão do contrato. 

 

Ilópolis, 29 de abril de 2021 

 

EDEMAR PEDRO ROVADOSCHI 

Prefeito Municipal 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

           EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

01 ANEXO II 

02 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021- REGISTRO DE PREÇOS 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, modalidade 

Pregão Eletrônico nº02/2021. 

 

1.  IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Os preços são os registrados no Sistema Eletrônico de Compras Públicas. 

ITEM PRODUTO UNID. 
QUANT. 

ATÉ 

VALOR 

UNITARIO 

R$ 

MARCAS  

1 

Abacate, unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 100 
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2 

Açúcar branco, cristalizado. Produto 

processado. Embalagem primária 

plástica transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 5 kg do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 6 meses a contar da data da 

entrega. 

pct 50 

  

3 

Açúcar mascavo,  100% natural, não 

refinado e não cristalizado. Produto 

processado. Embalagem primária de 

plástico contendo  no mínimo 1kg de 

produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 50 

  

4 

Alho, graúdo, novo de 1ª qualidade, 

sem réstia, acondicionado em 

embalagem resistente e transparente de 

200g. 

tira 30 

  

5 

Apresuntado fatiado sem gordura.  

Resfriado a temperatura inferior a 10 

ºC. Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquido, 

contendo 1 kg do produto. Rótulo 

contendo identificação do produto, 

peso, fabricante, validade, temperatura 

de estocagem e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data da entrega. 

kg 50 
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6 

Arroz branco, tipo 1, classe longo fino. 

Produto processado. Embalagem 

primária plástica transparente, sem 

perfurações, contendo no mínimo 5 kg 

do produto. Rótulo conforme 

legislação. Validade mínima de 4 meses 

a contar da data da entrega. 

kg 50 

  

7 

Arroz parboilizado, tipo 1, classe 

longo fino. Produto processado. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem perfurações, contendo 

no mínimo 5 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

pct 30 

  

8 

Banana caturra, produto in natura, 

com casca, em pencas, unidades de 

tamanho médio, frutas firmes, sem 

machucados internos e externos, grau 

médio de amadurecimento, cor 

uniforme e limpas. Embalagem 

primária: caixas plásticas vazadas e 

limpas. 

kg 1300 

  

9 

Batata doce, unidades de tamanho 

médio, íntegras, limpas e sem 

machucados. 

kg 100 
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10 

Batata inglesa, produto in natura, com 

casca, unidades de tamanho médio, 

íntegras, sem rachaduras e perfurações, 

sem machucados internos e externos, 

cor uniforme e limpa. Embalagem 

primária: sacos plásticos transparentes 

com indicação de peso e data da 

embalagem. 

kg 500 

  

11 

Bebida láctea sabores sortidos, 

embalagem plástica de litro, com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação, validade 

e registro do produto no SIM, SIF ou 

CISPOA.  

litro 600 

  

12 

Biscoito tipo caseiro, com erva-mate. 

Produto processado. Embalagem 

primária transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 400g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Sabor e cor 

característicos, textura crocante. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data da entrega. 

kg 100 

  

13 

Biscoito tipo caseiro, sem lactose. 

Produto processado. Embalagem 

primária transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 400g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Sabor e cor 

característicos, textura crocante. 

Validade mínima de 45 dias a contar da 

data da entrega. 

pct 100 
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14 

Carne bovina moída, processada no 

dia da entrega. Produto processado, 

isento de cartilagens e ossos, feita dos 

seguintes cortes: coxão de dentro, 

patinho, fraldinha ou alcatra, 

apresentando no máximo 5% de 

gordura. Embalagem primária plástica 

transparente contendo no mínimo 1 kg 

do produto resfriado a temperatura 

inferior a 10 ºC,  sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. 

kg 700 

  

15 

Carne bovina, em iscas, processada 

no dia da entrega. Produto processado, 

isento de cartilagens e ossos, feita dos 

seguintes cortes: coxão de dentro, 

patinho, fraldinha ou alcatra, picado em 

formato de ISCAS de aproximadamente 

10 g. Embalagem primária plástica 

transparente contendo no mínimo 1 kg 

do produto resfriado a temperatura 

inferior a 10 ºC,  sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. 

kg 700 
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16 

Chimia de erva-mate, embalagem de 

750g, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 4 meses a contar da data da entrega. 

unid. 100 

  

17 

Colorífico alimentício natural a base de 

urucum. Embalagem primária plástica, 

contendo no mínimo 200g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega 

pct 80 

  

18 

Coxa e sobre coxa de frango 

congelada. Embalagem primária  

plástica transparente, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 500 

  

19 

Farinha de milho fina.  Embalagem 

primária plástica transparente contendo 

no mínimo 2 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 3 meses a contar da data da entrega. 

pct 50 
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20 

Farinha de trigo  branca especial, 

enriquecida com ferro e ácido fólico. 

Embalagem primária de papel contendo 

no mínimo 5 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 3 meses a contar a data da entrega. 

pct 100 

 

 

21 

Fermento biológico seco,  Embalagem 

de 500g. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

unid. 20 

  

22 

Fermento químico instantâneo para 

bolos. Embalagem primária plástica de 

200g. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

unid. 50 

  

23 

Flocos de milho sem açúcar, 

embalagem de 500g. Rótulo conforme 

legislação. Validade mínima de 3 meses 

a contar da data da entrega. 

pct 100 

  

24 

Iogurte de soja, produto 100% vegetal, 

sabores diversos, com polpa de fruta. 

Produto destinado a alunos com alergia 

ao leite de vaca. Acondicionado em 

embalagem individual contendo no 

mínimo 170g de produto. Com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação, validade 

e registro do produto no SIM, SIF ou 

CISPOA. Validade mínima de 30 dias a 

unid. 50 
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contar da data da entrega. 

25 

Iogurte Zero lactose, sabores diversos, 

com polpa de fruta. Produto destinado a 

alunos com intolerância a lactose. 

Acondicionado em embalagem 

individual de 170 gramas. Produto com 

registro no SIM, CISPOA ou SIF. 

Rótulo contendo identificação do 

produto, ingredientes, tabela 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade, nº lote. Validade 

mínima de 30 (trinta) dias a contar da 

data da entrega.  

unid. 150 

  

26 

Laranja do céu, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. 

kg 300 

  

27 

Leite UHT integral, embalagem de 1l, 

com identificação do produto, rótulo 

com ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 3 meses a 

litro 1000 
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contar da data de entrega. 

28 

Leite UHT isento de lactose 

embalagem de 1l, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 3 meses a contar da data de entrega. 

litro 300 

  

29 

Lentilha tipo 1.  Embalagem primária 

plástica transparente contendo no 

mínimo 500 g do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

pct 80 

  

30 

Maçã fugi, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. 

kg 1000 

  

31 

Mamão formosa, produto in natura, 

com casca, unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, sem machucados internos 

e externos, grau médio de 

amadurecimento, cor uniforme e 

limpas. Embalagem primária: caixas 

plásticas vazadas com indicação do 

peso e data da embalagem. 

kg 1300 
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32 

Massa para pastel tamanho grande. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem perfurações, sem 

acúmulo de líquidos, contendo no 

mínimo 500g do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data da entrega. 

unid. 100 

  

33 

Massa tipo caramujinho, com ovos. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 150 

  

34 

Massa tipo macarrão, com ovos. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 200 

  

35 

Massa tipo parafuso, com ovo. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 200 

  

36 

Óleo de soja refinado. Embalagem 

primária plástica transparente, contendo 

no mínimo 900 ml de produto. Rótulo 

conforme legislação.  Validade mínima 

de 3 meses a contar da data da entrega. 

unid. 100 
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37 

Ovos de galinha, tipo 2. Produto in 

natura. Grandes, inteiros, sem 

rachaduras e limpos. Embalagem 

primária de papel ou plástica específica 

para este fim. Rótulo contendo data de 

validade, e aviário de origem. Com 

registro no Ministério da Agricultura. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data da entrega.  

dz 80 

  

38 

Pão francês integral, unidade de 50g, 

fresco, macio, sem presença de 

sujidades, feito no dia da entrega. Não 

deve ser embalado quente. Embalagem 

primária plástica atóxica. Rótulo 

contendo identificação do produto, 

peso, fabricante, data de fabricação, 

validade. 

unidade 2500 

  

39 

Peito de frango sem pele e osso, 

congelada.  Embalagem primária  

plástica transparente, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 500 
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40 

Peixe, filé de tilápia, congelada. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquidos 

em seu interior, com identificação do 

produto, rótulo contendo a data de 

abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 300 

  

41 

Pêssego unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 250 

  

42 

Pimentão verde unidades de tamanho 

médio, firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 25 

  

43 

Polpa de frutas sabor abacaxi, 100% 

natural, sem adição de açúcar, 

conservantes, corantes e produtos 

químicos. Embalagem secundária 

plástica, transparente contendo 1Kg do 

produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 100 

  

44 

Polpa de frutas sabor morango, 100% 

natural, sem adição de açúcar, 

conservantes, corantes e produtos 

químicos. Embalagem secundária 

plástica, transparente contendo 1Kg do 

produto.  Validade mínima de 6 meses a 

kg 100 
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contar da data da entrega. 

45 

Queijo fatiado tipo prato. Resfriado a 

temperatura inferior a 10 ºC. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquido 

em seu interior, contendo no mínimo 1 

kg de produto. Rótulo contendo peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data de entrega. 

kg 100 

  

46 

Queijo mussarela fatiado sem lactose. 

Embalagem primária plástica 

transparente contendo no máximo 150g 

do produto. Rótulo contendo 

identificação do produto, ingredientes, 

tabela nutricional, peso, fabricante, data 

de fabricação e validade, lote, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, CISPOA OU SIF. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data de entrega.  

pct 40 

  

47 

Sal iodado. Embalagem primária 

plástica, transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 1 kg do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

pct 70 
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entrega 

48 

Tomate longa vida para molho, grau 

médio de amadurecimento, unidades 

íntegras, frescas e limpas, sem 

perfurações. 

kg 300 

  

49 

Vinagre de álcool. Embalagem 

primária plástica, atóxica, transparente, 

contendo no mínimo 5 litros do produto. 

Rótulo conforme legislação e registro 

no Ministério da Agricultura. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega. 

unid. 60 

  

 

3. CONDIÇÕES  GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

4. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado neste Edital e Termo de Referência. 

5. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

Obs: a interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até decisão. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras 

quaisquer que incidam sobre a contratação. 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

           EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) CNPJ nº , 

sediada em (ENDEREÇO COMERCIAL) , declara, sob as 

penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua 

habilitação no presente processo licitatório. 

OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na 

habilitação, fazer constar tal ressalva. 

 <CIDADE> / ( UF), <DATA>  

 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

Carimbo da empresa com o CNPJ: 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

           EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº  

 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado 

  , portador(a) da Carteira de Identidadenº , 

do CPFnº , DECLARA, sob as penas elencadas na Lei n° 8.666/93, 

que em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 15 de 

dezembro de 2006,   alterada   pela   LC   147/2014,   ter   a   receita   bruta   equivalente   

a   uma  (microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara 

ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4°, art. 3° da LC 123/06, 

alterada pela LC147/2014. 

 <CIDADE> / ( UF), <DATA>  

 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

Carimbo da empresa com o CNPJ: 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

           EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ANEXO V 

 

Declaração de cumprimento do art. 27 da Lei Federal 8666/93 e art. 7º, XXXIII 

da Constituição Federal. 

 

A empresa: ,inscrito  do  CNPJn.º 

 , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

 , portador (a) da Carteira 

deIdentidaden.º 

 e  do CPFn.º , DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27  da Lei n.º8666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

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

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

 

______________, em __________________ de __________ de 2021. 

 

Assinatura do representante legal  

Nome: 

RG: 

 

Carimbo da empresa com o CNPJ: 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

           EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILÓPOLIS/RS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa 

 ,CNPJ nº , na 

qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 

Ilópolis/RS, na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2021, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar com a Administração Pública, em quaisquer de suas esferas e 

estamos cientes de todos os itens do edital e concordamos com os mesmos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

______________, em __________________ de __________ de 2021 

 

Assinatura do representante legal Nome: 

RG: 

 

(Carimbo da empresa) 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

            EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

ANEXO VII 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO, 

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL 

À 
Comissão Municipal de Licitações 

ILOPOLIS – RS 
 

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico n.º 002/2021- REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaramos para os devidos fins que assumimos toda e qualquer responsabilidade pela 

qualidade físico-química e sanitária dos produtos cotados pela nossa empresa, em atenção ao 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 002/2021. 

 

Localidade, ........ de ............................... de 2021. 

............................................................. 

Representante legal da empresa 
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PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2021 

     EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

PREGÃO ELETRONICO: Nº02/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 

                                MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ____/2021 

VALIDADE: 12 ( doze  ) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.  

Aos   dias do mês de.......... de 2021   , na sede do  MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede na Rua Conselheiro José Bozzetto, 987, CNPJ nº 

88.186.424/0001-33, representado neste ato Prefeito Municipal, Sr. Edmar Pedro Rovadoschi, 

brasileiro,................., CPF sob o n º ...................., residente e domiciliado  à ................, nº........ nesta 

cidade de Ilopolis/RS,  RESOLVE registrar os preços da empresa _______, situada na_________ 

inscrita no CNPJ – __________ e inscrição estadual n._______neste ato representada _________, 

inscrito no CPF sob n._______________________ e RG ________,residente e domiciliado na ______, 

n._____, _______, e _________, situada na______________________ inscrita no CNPJ  ________, e 

inscrição estadual n º________neste ato representada _______________, inscrito no CPF sob n º 

________ e RG – _______,   residente e domiciliado na ______, n _____, de acordo com a classificação 

por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as 

constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal 

nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº2360/2021 de 04/02/2021 e Decreto 

Municipal nº2383/2021 de 22/04/2021,  e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 

de junho de 1993 e pelo disposto nas cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto deste certame é o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de Gêneros Alimentícios, 

em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 
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26/2013 e Nº 04/2015- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para atender os 

alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil e do Ensino Fundamental do município de  

ILÓPOLIS/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com 

as características descritas  abaixo. 

ITEM PRODUTO UNID. 
QUANT. 

ATÉ 

VALOR 

UNITARIO 

R$ 

MARCAS  

1 

Abacate, unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 100 

  

2 

Açúcar branco, cristalizado. Produto 

processado. Embalagem primária 

plástica transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 5 kg do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 6 meses a contar da data da 

entrega. 

pct 50 

  

3 

Açúcar mascavo,  100% natural, não 

refinado e não cristalizado. Produto 

processado. Embalagem primária de 

plástico contendo  no mínimo 1kg de 

produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 50 

  

4 

Alho, graúdo, novo de 1ª qualidade, 

sem réstia, acondicionado em 

embalagem resistente e transparente de 

200g. 

tira 30 
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5 

Apresuntado fatiado sem gordura.  

Resfriado a temperatura inferior a 10 

ºC. Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquido, 

contendo 1 kg do produto. Rótulo 

contendo identificação do produto, 

peso, fabricante, validade, temperatura 

de estocagem e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data da entrega. 

kg 50 

  

6 

Arroz branco, tipo 1, classe longo fino. 

Produto processado. Embalagem 

primária plástica transparente, sem 

perfurações, contendo no mínimo 5 kg 

do produto. Rótulo conforme 

legislação. Validade mínima de 4 meses 

a contar da data da entrega. 

kg 50 

  

7 

Arroz parboilizado, tipo 1, classe 

longo fino. Produto processado. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem perfurações, contendo 

no mínimo 5 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

pct 30 

  

8 

Banana caturra, produto in natura, 

com casca, em pencas, unidades de 

tamanho médio, frutas firmes, sem 

machucados internos e externos, grau 

médio de amadurecimento, cor 

uniforme e limpas. Embalagem 

primária: caixas plásticas vazadas e 

kg 1300 

  



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            80 

 

 

 

 

 

Quinta-feira, 29 de abril de 2021.                                                                                           Edição nº. 402  

limpas. 

9 

Batata doce, unidades de tamanho 

médio, íntegras, limpas e sem 

machucados. 

kg 100 

  

10 

Batata inglesa, produto in natura, com 

casca, unidades de tamanho médio, 

íntegras, sem rachaduras e perfurações, 

sem machucados internos e externos, 

cor uniforme e limpa. Embalagem 

primária: sacos plásticos transparentes 

com indicação de peso e data da 

embalagem. 

kg 500 

  

11 

Bebida láctea sabores sortidos, 

embalagem plástica de litro, com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação, validade 

e registro do produto no SIM, SIF ou 

CISPOA.  

litro 600 
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12 

Biscoito tipo caseiro, com erva-mate. 

Produto processado. Embalagem 

primária transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 400g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Sabor e cor 

característicos, textura crocante. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data da entrega. 

kg 100 

  

13 

Biscoito tipo caseiro, sem lactose. 

Produto processado. Embalagem 

primária transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 400g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Sabor e cor 

característicos, textura crocante. 

Validade mínima de 45 dias a contar da 

data da entrega. 

pct 100 

  

14 

Carne bovina moída, processada no 

dia da entrega. Produto processado, 

isento de cartilagens e ossos, feita dos 

seguintes cortes: coxão de dentro, 

patinho, fraldinha ou alcatra, 

apresentando no máximo 5% de 

gordura. Embalagem primária plástica 

transparente contendo no mínimo 1 kg 

do produto resfriado a temperatura 

inferior a 10 ºC,  sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. 

kg 700 
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15 

Carne bovina, em iscas, processada 

no dia da entrega. Produto processado, 

isento de cartilagens e ossos, feita dos 

seguintes cortes: coxão de dentro, 

patinho, fraldinha ou alcatra, picado em 

formato de ISCAS de aproximadamente 

10 g. Embalagem primária plástica 

transparente contendo no mínimo 1 kg 

do produto resfriado a temperatura 

inferior a 10 ºC,  sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. 

kg 700 

  

16 

Chimia de erva-mate, embalagem de 

750g, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 4 meses a contar da data da entrega. 

unid. 100 

  

17 

Colorífico alimentício natural a base de 

urucum. Embalagem primária plástica, 

contendo no mínimo 200g do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega 

pct 80 
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18 

Coxa e sobre coxa de frango 

congelada. Embalagem primária  

plástica transparente, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 500 

  

19 

Farinha de milho fina.  Embalagem 

primária plástica transparente contendo 

no mínimo 2 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 3 meses a contar da data da entrega. 

pct 50 

  

20 

Farinha de trigo  branca especial, 

enriquecida com ferro e ácido fólico. 

Embalagem primária de papel contendo 

no mínimo 5 kg do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 3 meses a contar a data da entrega. 

pct 100 

 

 

21 

Fermento biológico seco,  Embalagem 

de 500g. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

unid. 20 

  

22 

Fermento químico instantâneo para 

bolos. Embalagem primária plástica de 

200g. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

unid. 50 
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23 

Flocos de milho sem açúcar, 

embalagem de 500g. Rótulo conforme 

legislação. Validade mínima de 3 meses 

a contar da data da entrega. 

pct 100 

  

24 

Iogurte de soja, produto 100% vegetal, 

sabores diversos, com polpa de fruta. 

Produto destinado a alunos com alergia 

ao leite de vaca. Acondicionado em 

embalagem individual contendo no 

mínimo 170g de produto. Com 

identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, 

fabricante, data de fabricação, validade 

e registro do produto no SIM, SIF ou 

CISPOA. Validade mínima de 30 dias a 

contar da data da entrega. 

unid. 50 

  

25 

Iogurte Zero lactose, sabores diversos, 

com polpa de fruta. Produto destinado a 

alunos com intolerância a lactose. 

Acondicionado em embalagem 

individual de 170 gramas. Produto com 

registro no SIM, CISPOA ou SIF. 

Rótulo contendo identificação do 

produto, ingredientes, tabela 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade, nº lote. Validade 

mínima de 30 (trinta) dias a contar da 

data da entrega.  

unid. 150 

  

26 

Laranja do céu, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. 

kg 300 
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27 

Leite UHT integral, embalagem de 1l, 

com identificação do produto, rótulo 

com ingredientes, valor nutricional, 

peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 3 meses a 

contar da data de entrega. 

litro 1000 

  

28 

Leite UHT isento de lactose 

embalagem de 1l, com identificação do 

produto, rótulo com ingredientes, valor 

nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima 

de 3 meses a contar da data de entrega. 

litro 300 

  

29 

Lentilha tipo 1.  Embalagem primária 

plástica transparente contendo no 

mínimo 500 g do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 6 meses a contar da data da entrega. 

pct 80 

  

30 

Maçã fugi, unidades de tamanho 

médio, frutas firmes, limpas e maduras, 

sem machucados. 

kg 1000 

  

31 

Mamão formosa, produto in natura, 

com casca, unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, sem machucados internos 

e externos, grau médio de 

amadurecimento, cor uniforme e 

limpas. Embalagem primária: caixas 

plásticas vazadas com indicação do 

peso e data da embalagem. 

kg 1300 
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32 

Massa para pastel tamanho grande. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem perfurações, sem 

acúmulo de líquidos, contendo no 

mínimo 500g do produto. Rótulo 

conforme legislação. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data da entrega. 

unid. 100 

  

33 

Massa tipo caramujinho, com ovos. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 150 

  

34 

Massa tipo macarrão, com ovos. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 200 

  

35 

Massa tipo parafuso, com ovo. 

Embalagem primária plástica, sem 

perfurações, contendo no mínimo 500g 

de produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

pct 200 

  

36 

Óleo de soja refinado. Embalagem 

primária plástica transparente, contendo 

no mínimo 900 ml de produto. Rótulo 

conforme legislação.  Validade mínima 

de 3 meses a contar da data da entrega. 

unid. 100 
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37 

Ovos de galinha, tipo 2. Produto in 

natura. Grandes, inteiros, sem 

rachaduras e limpos. Embalagem 

primária de papel ou plástica específica 

para este fim. Rótulo contendo data de 

validade, e aviário de origem. Com 

registro no Ministério da Agricultura. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data da entrega.  

dz 80 

  

38 

Pão francês integral, unidade de 50g, 

fresco, macio, sem presença de 

sujidades, feito no dia da entrega. Não 

deve ser embalado quente. Embalagem 

primária plástica atóxica. Rótulo 

contendo identificação do produto, 

peso, fabricante, data de fabricação, 

validade. 

unidade 2500 

  

39 

Peito de frango sem pele e osso, 

congelada.  Embalagem primária  

plástica transparente, sem acúmulo de 

líquidos em seu interior. Rótulo 

contendo identificação do produto, data 

de abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 500 
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40 

Peixe, filé de tilápia, congelada. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquidos 

em seu interior, com identificação do 

produto, rótulo contendo a data de 

abate, peso, fabricante, validade, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

Validade mínima de 3 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 300 

  

41 

Pêssego unidades de tamanho médio, 

frutas firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 250 

  

42 

Pimentão verde unidades de tamanho 

médio, firmes, limpas e maduras, sem 

machucados. 

kg 25 

  

43 

Polpa de frutas sabor abacaxi, 100% 

natural, sem adição de açúcar, 

conservantes, corantes e produtos 

químicos. Embalagem secundária 

plástica, transparente contendo 1Kg do 

produto. Rótulo conforme legislação. 

Validade mínima de 6 meses a contar da 

data da entrega. 

kg 100 

  

44 

Polpa de frutas sabor morango, 100% 

natural, sem adição de açúcar, 

conservantes, corantes e produtos 

químicos. Embalagem secundária 

plástica, transparente contendo 1Kg do 

produto.  Validade mínima de 6 meses a 

kg 100 

  



 DIÁRIO OFICIAL 
do Município de Ilópolis 

 

 

 

 
Este arquivo encontra-se assinado digitalmente.  

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.ilopolis-rs.com.br e clique no link Diário Oficial                                                                                                                                                                
            89 

 

 

 

 

 

Quinta-feira, 29 de abril de 2021.                                                                                           Edição nº. 402  

contar da data da entrega. 

45 

Queijo fatiado tipo prato. Resfriado a 

temperatura inferior a 10 ºC. 

Embalagem primária plástica 

transparente, sem acúmulo de líquido 

em seu interior, contendo no mínimo 1 

kg de produto. Rótulo contendo peso, 

fabricante, validade, temperatura de 

estocagem e registro do produto no 

SIM, SIF ou CISPOA. Validade mínima 

de 30 dias a contar da data de entrega. 

kg 100 

  

46 

Queijo mussarela fatiado sem lactose. 

Embalagem primária plástica 

transparente contendo no máximo 150g 

do produto. Rótulo contendo 

identificação do produto, ingredientes, 

tabela nutricional, peso, fabricante, data 

de fabricação e validade, lote, 

temperatura de estocagem e registro do 

produto no SIM, CISPOA OU SIF. 

Validade mínima de 30 dias a contar da 

data de entrega.  

pct 40 

  

47 

Sal iodado. Embalagem primária 

plástica, transparente, sem perfurações, 

contendo no mínimo 1 kg do produto. 

Rótulo conforme legislação. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

pct 70 
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entrega 

48 

Tomate longa vida para molho, grau 

médio de amadurecimento, unidades 

íntegras, frescas e limpas, sem 

perfurações. 

kg 300 

  

49 

Vinagre de álcool. Embalagem 

primária plástica, atóxica, transparente, 

contendo no mínimo 5 litros do produto. 

Rótulo conforme legislação e registro 

no Ministério da Agricultura. Validade 

mínima de 3 meses a contar da data da 

entrega. 

unid. 60 

  

 

2.3. As quantidades são máximas, podendo, no entanto a Administração não fazer uso da 

totalidade ou ainda, poderá acrescer o quantitativo respeitados os limites legais da Lei nº 

8.666/93.  

2.4. Nos valores apresentados em proposta deverão estar inclusas todas as despesas com frete, 

embalagens, encargos e quaisquer outros insumos necessários para o fornecimento do produto. 

 

CLÁUSULA  SEGUNDA -DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS   

2.1. O recebimento, acompanhamento, fiscalização e avaliação do contrato por parte do 

Município será feito através da nutricionista Thais Ghelen e pela  titular da pasta da Secretaria 

Municipal da Educação e Cultura, a quem competirá comunicar as falhas porventura 

constatadas nos produtos e solicitar a substituição dos mesmos, sendo que, os gêneros alimentícios 

que não forem de boa qualidade, que apresentarem qualidade inferior do produto ofertado ou com 
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validade inferior a solicitada no Item, serão devolvidos  para  substituição dos produtos , sem ônus ao 

Município. 

2.2.  É, também, da inteira responsabilidade do Contratante o acondicionamento e guarda dos produtos 

recebidos, cabendo a esta, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos 

procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS  

3.1. Os preços ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os constantes 

na Clausula Primeira, obedecida a classificação no Pregão Eletronico Nº 02/2021, especificadas, 

detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho homologatório do Ordenador 

de Despesa, datado de __/__/____.  

3.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Eletronico Nº 02/2021, que a precedeu, na íntegra, o presente 

instrumento de compromisso.  

3.3.   O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eeltronico nº 

02/2021, pela empresa constante da Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho 

referido no item anterior.  

  

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA.  

4.1. O preço a ser pago pelo Município será correspondente ao da proposta vencedora. 

4.2- O pagamento será efetuado através de Ordem Bancaria,  conforme quantidade retirada no 

período, em até 20 ( vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura. 

4.3 - Na nota fiscal deverá constar: PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021-REGISTRO DE 

PREÇOS e deverá ser entregue no Setor de Licitações . 

4.4 - As notas fiscais somente poderão ser emitidas após a confirmação, junto ao Setor de 

Contabilidade, que o empenho prévio foi emitido. 

4.5 - Serão processadas as retenções previdenciárias e ISSQN nos termos das leis que regulam as 

matérias. 

4.6. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, para o Exercício de 2021, na classificação abaixo: 

- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 234 e 236. 

- Recurso Livre – 233 e 235 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS  

 5.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 

da Lei Federal n. 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem 

a redução dos preços praticados no mercado atacadista.  
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CLÁUSULA SEXTA- DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO  

6.1. O fornecimento será efetuado em remessa fracionada, conforme  solicitação da Secretaria 

Municipal Educação e Cultura, após a assinatura da Ata de Registro de Preços a contar da 

solicitação, no municipio de Ilópolis/RS. As entregas deverão ocorrer diretamente junto às 

ESCOLAS MUNICIPAIS,  a seguir relacionadas:    

                                                                                                                                                                                        
NOME: Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel  

ENDEREÇO: Rua Carme Pedroso da Silveira  nº 10,bairro Santa Rita,  Ilopolis/RS  

 

NOME: Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz 

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Jose´Bozzetto, nº1395, Ilópolis/RS 

 

NOME: Escola de Ensino Fundamental Agricola Florestal e Ambiental-EMAFA 

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Jose Bozzetto  S/N, Ilópolis/RS 

6.2.A entregas deverão ser realizadas conforme  necessidade e solicitação da Secretaria 

Municipal de Educação, com quantidades e nos locais indicados pelo Municipio, com a 

seguinte frequência de entrega: 

 

PRODUTOS PERECIVEIS: 

ENTREGA MENSAL NAS RESPECTIVAS ESCOLAS 

 

PRODUTOS PERECÍVEIS ( FRUTAS, VEGETAIS E PÃES) 

 ENTREGA SEMANAL 

 

CARNES PROCESSADAS NO DIA 

ENTREGA 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA. 

 

6.3.O horário de entrega dos produtos alimentícios nas escolas serão os seguintes:  horário 

compreendido entre as 07h45min às 11h45min e das 13h30min às 17h30min, de segunda à 

sexta-feira Não serão aceitas entregas fora destes horários. 
 6.4. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só 

iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando 

ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subseqüente.  

6.5. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.  
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CLÁUSULA SETIMA - CONTROLE DE QUALIDADE  

7.1. A avaliação da qualidade do produto ora licitado com relação à descrição, características, 

especificados no Edital será procedida por ocasião da entrega. 

7.2-Somente serão aceitos produtos cuja marca foi cotada na proposta e que estejam pré-aprovados, 

caso não atendam este requisito no momento da entrega serão devolvidos para substituição. 

7.3-O fornecedor deverá entregar produtos frescos, de boa qualidade, nas quantidades solicitadas 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O responsável pelo recebimento dos gêneros 

alimentícios nas escolas está autorizado a recusar a mercadoria, caso esta não esteja de acordo 

com as especificações do Edital. A rotulagem nutricional obrigatória deverá estar de acordo com a 

resolução RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003 – ANVISA. 

7.4-Não serão aceitos produtos vencidos ou com prazo de validade inferior a solicitada no item 
7.5-Todos os produtos deverão estar em prefeitas condições de consumo, em embalagens íntegras e não 

violadas, contendo marca, referência, fabricante, procedência, prazo de validade, entre outros, e de 

acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações e quantidades constantes na descrição 

dos alimentos. 

7.6-O Município se reserva o direito de substituir qualquer produto que não esteja de acordo com as 

condições ideais de consumo. Os produtos deverão ser todos de boa qualidade, e não serão aceitos 

produtos que estejam machucados, ou de qualidade inferior que não possam ser aproveitados. 

 

CLÁUSULA OITAVA– DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

8.1. A Ata de Registro de Preços firmada entre o Município de  Ilopolis/RS e a empresa referida no 

preâmbulo deste instrumento terá validade de 12 ( doze  ) meses, a contar da data da assinatura da Ata 

de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES  

 9.1. Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preços e do contrato de fornecimento  

representado  pela requisição, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis sejam administrativas ou penais, em harmonia com o que estabelece o Art. 81 e 

seguintes do cap. IV da Lei Federal n. 8.666/93, com as alterações posteriores:  

9.1.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total da requisição, por cada dia de atraso na 

entrega do objeto;  

 9.1.2. Multa de 1% (hum por cento) do valor remanescente da requisição, em qualquer hipótese de 

inexecução parcial de contrato, ou de qualquer outra irregularidade; e  

 9.1.3. Multa de 2% (dois por cento) do valor total da requisição, em caso de rescisão contratual por 

inadimplência.  

 9.2. As importâncias relativas às multas nos valores respectivos correspondentes aos percentuais 

indicados nas situações previstas no item 11.1 anterior, serão descontadas do pagamento devido através 

da retenção de créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado ou, ainda através de 
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execução de garantia bancária apresentada pela empresa quando da defesa prévia prevista no parágrafo 

2º, do Art. 87, da Lei Federal n. 8.666/83 em sua atual redação.  

 9.3.  Desde que tipificadas, às condutas previstas no dispositivo supracitado, por que venha a contratada 

a ser indiciada como responsável, ser-lhe-á concedida ampla defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis da intimação.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA  - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:  

10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Ilopolis/RS, em despacho fundamentado do seu Gestor.  

10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.  

10.1.3. Se o fornecedor não retirar a requisição no prazo estabelecido e a unidade requisitante não 

aceitar sua justificativa.  

10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa  da presente Ata de Registro de Preço.  

10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de 

Registro de Preços. 

10.1.6. O não cumprimento parcial ou total do Contrato enseja a sua rescisão, independente de 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posterior 

10.1.7. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.  

10.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura 

Municipal.  

10.1.9. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado  

10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir 

às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para 

cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada 

a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas na Clausula Nona. 

10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 13.1 será 

feita mediante protocolo, juntando-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado 

origem ao registro de preços.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TERMO CONTRATUAL  

11.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a requisição, caracteriza 

descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no Art. 81 e seguintes da Lei Federal n. 

8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser 

celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subseqüente, se houverem outros detentores na 

presente ata, ou promover nova licitação.  

11.2. O edital do Pregão Eletronico Nº 02/2021, integra a presente ata, independentemente de 

transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.  

11.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no Art. 65 

da Lei Federal n. 8.666/93 e com alterações posteriores.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA.  

12.1.O produto a ser entregue  deverá ter boa qualidade e atender as  normas da  Legislação 

específica vigente. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n. 8.666/93 em sua atual redação, no que 

for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.  

13.2. O Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de 

Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 

vencimento.  

13.3. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota 

Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.  

13.4. As partes elegem o foro da Comarca de Arvorezinha/RS, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.  

  

E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.  

 

Ilópolis-RS, .... de .....de 2021. 

 

EDMAR PEDRO ROVADOSCHI 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADO 

 

ASSESSOR JURIDICO 

Testemunhas: 

 


