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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2023 

PROCESSO Nº 25/2022 

 

Edital de pregão presencial para o 

Registro de Preços para aquisição de 

gêneros alimentícios para a merenda 

escolar. 

 

O PREFEITO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, no uso de suas atribuições, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que às 08h30min do dia 09 de fevereiro de 

2023, na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de São Miguel 

das Missões, sito à Rua 29 de Abril, nº 165, se reunirão a pregoeira e a equipe de apoio, com a 

finalidade de receber as propostas e documentos de habilitação, objetivando o registro de preços 

para aquisição de gêneros alimentícios, licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, descritos 

nos itens abaixo, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº10.520 de 17/07/2002, 

Decreto Municipal nº 2.135/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações. 

 

1) DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação o registro de preços unitários de cada 

item dos gêneros alimentícios, para a aquisição parcelada dos produtos abaixo relacionados, 

podendo haver ou não a aquisição na sua totalidade. Os pedidos serão realizados de acordo 

com a necessidade da Secretaria de Educação. 

1.1.A validade dos produtos deverá ser de acordo com o disposto em cada item. 

Não existindo prazo, considerar-se-á a fabricação não superior a dois meses. 

1.2. Após o pedido para a empresa vencedora, a mesma deverá entregar os 

produtos em até 8 (oito) dias uteis, sob pena de sofrer as penalidades dispostas. 

O preço registrado terá validade por um ano a contar da sua homologação, 

ficando facultado por parte da Administração a sua aquisição total ou não. 

 

2) DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 

7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 

distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 1 e nº 2, com a 

seguinte inscrição: 

Ao Município de São Miguel das Missões 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2023 

Envelope nº 01 - Proposta 

Proponente (Razão Social da Empresa) 

 

Ao Município de São Miguel das Missões 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2023 

Envelope nº 02 - Documentação  

Proponente (Razão Social da Empresa) 

http://www.saomiguel-rs.com.br/


 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE 

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 

 

 

 

 

                                                                                                               
Uma viagem inesquecível                        

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Fax: (55) 3381-1300 – CEP 98.865-000 
Site: www.saomiguel-rs.com.br - Email:saomiguelrs.fazenda@gmail.com, saomiguel.licitacao@hotmail.com 

2 

3) DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Comissão de 

Pregoeiros, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente 

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

procedimento licitatório, no interesse da representada. 

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

documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá 

ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

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

registrado no órgão competente; 

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

comercial ou de sociedade por ações; 

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

exercício, no caso de sociedade civil; 

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

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

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

no País. 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

a) Se representada por procurador, deverá apresentar: 

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

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

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

procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes dar lances(s) em licitação 

pública; ou 

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

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

todos os demais atos inerentes ao certame. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 

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

 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 

uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, 

é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referente à licitação. 

3.5. A empresa deverá apresentar fora dos envelopes, se desejar usar os benefícios 

previstos em lei, no momento do credenciamento, declaração firmada por contador ou pelo seu 

representante legal, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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3.5.1. Consideram-se microempresas e empresas de pequeno porte, aquelas 

empresas enquadradas conforme disposto no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006:  

3.6. Os documentos de credenciamento são indispensáveis para a participação no 

certame, estando dispensadas as licitantes que não puderem se fazer presente, apenas dos 

documentos do representante legal para ofertar lances, devendo os demais documentos de 

credenciamento estarem fora dos envelopes de habilitação e de proposta. 

 

4) DO CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a pregoeira, inicialmente, receberá 

os envelopes Nº01 - PROPOSTA e Nº02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Os envelopes deverão estar devidamente enumerados, lacrados de forma que 

não possam ser abertos sem que haja danificação da sua forma original entregue, com as descrições 

dispostas no item 2.1 deste edital. 

4.3. Encerrado o prazo para entrega dos documentos de credenciamento e os 

envelopes de proposta e documentação, não será permitida a inclusão ou retirada de documentos, 

salvo o disposto no art. 48, §3º da Lei 8.666/93. 

4.4 Após o credenciamento das empresas será aberto o envelope Nº01 

correspondente à proposta da empresa. 

 

5) DA PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta de preço, de preferência, poderá ser entregue na forma mídia 

digital (Pen Drive) dos valores dos itens da proposta, conforme aplicativo fornecido pelo 

Município (Cotação.exe), em formato “.tps”, a fim de agilizar os lançamentos. 

5.2. A proposta deverá também ser entregue em folha timbrada da empresa, ou, 

em folha A4 que tenha todos os dados cadastrais da empresa, como: Razão Social, CNPJ, endereço 

completo, telefone, e-mail para contato, agência e conta corrente para depósito no caso de a 

empresa ser vencedora do certame. 

5.3. A proposta deverá ser apresentada em folhas sequenciais dos itens, rubricadas 

e datilografadas ou digitas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, 

ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

b) razão social da empresa e todos os dados constantes no item 6.1. 

c) descrição completa dos produtos, conforme Termo de Referência em anexo, 

inclusive a indicação apenas de uma marca. 

d) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar 

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

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, 

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

e) Somente serão aceitas propostas com preços iguais ou inferiores ao preço 

máximo admitido constante no Termo de Referência (Anexo I) deste edital. 

f) No envelope da proposta deverá conter apenas uma proposta assinada.  
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Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes 

no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 

houver, também em eventual contratação. 

 

6) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

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

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

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

proclamação da vencedora. 

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

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas válidas, até o máximo de 03 (três), 

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

propostas escritas. 

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

itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior 

preço, e os demais, em ordem decrescente de valor, até a proclamação da vencedora. 

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

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

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

palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

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

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

proponente desistente às penalidades constantes no item 15 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela pregoeira, 

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

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

considerado para efeito de ordenação das propostas. 

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

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

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

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela 

pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

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

menor preço apresentado, a pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

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

respeito. 

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

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário por item, 

desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 

compatível com o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

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

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
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c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 

aos requisitos do item 6; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

e) conter modalidade e/ou numeração diversa do presente edital no envelope da 

proposta ou na folha da proposta. 

f) não estiver assinada. 

g) conter no envelope mais de uma proposta com valores alternativos, mesmo que 

alguma delas não esteja assinada ou ambas estiverem assinadas. 

h) ao final da rodada de lances, se verificarem superiores ao preço máximo 

admitido, conforme valores constantes do anexo I, deste edital. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 

que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

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

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

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

recursos interpostos. 

6.21. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

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

licitações deste Município, conforme subitem 16.1 deste edital. 

6.22. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 

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

 

7) DA HABILITAÇÃO 

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

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos, que não poderão ser em folha com timbre do 

município. 

7.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

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

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

7.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

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

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

7.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF); 

7.1.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 

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

atividades; 

7.1.6. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
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7.1.7. Prova de regularidade conjunta de Tributos Federais e da Dívida Ativa 

da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751/2014; 

7.1.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1.º de maio de 

1943. 

7.1.9. Prova de regularidade de débitos para com o Governo do Estado do 

domicílio ou sede a empresa; 

7.1.10. Prova de regularidade de débitos para com o Município do domicílio 

ou sede da empresa; 

7.1.11. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

de apresentação da Proposta; 

7.1.11. Declaração firmado por representante legal da empresa, de que não 

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

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 

atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, conforme em 

anexo, ou equivalente. 

7.1.13. Declaração de Inexistência de Vínculo, conforme dispõe o Art.9º da 

Lei 8.666/93; 

7.1.14. Declaração de Idoneidade da Empresa. 

7.1.15. Alvará Sanitário em pleno vigor. 

7.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial ou com protocolo de arquivo no órgão 

competente. OBS: A autenticação de documentos por servidor da administração somente será 

realizado no dia anterior a data prevista para esta licitação. 

7.3. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação contida nos 

subparágrafos 7.1.1 a 7.1.11 poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral junto a 

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões, desde que seu objetivo social comporte o objeto 

licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade contendo todos os documentos 

relacionados acima. Para as empresas que apresentarem o Contrato Social na fase do 

credenciamento, ficam dispensadas de apresentar novamente no envelope nº 02. 

 

8) MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 

8.1. As empresas enquadradas como ME e EPP, deverão apresentar, fora dos 

envelopes, porém no mesmo momento do credenciamento a declaração firmada por contador ou 

técnico em contabilidade, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, de 

que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.  

8.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nos subitens 7.1.7 a 7.1.10 deste edital, 

terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame.  
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8.3. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a 

empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição.  

8.4. O prazo de que trata o item 8.2 poderá ser prorrogado por uma única vez, por 

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

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

8.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 15. 

8.6. Consideram-se microempresas e empresas de pequeno porte, conforme art. 3º 

da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006:  

8.7. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial ou com protocolo de arquivo no órgão 

competente. 

8.8. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da pregoeira 

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

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

 

9) DA ADJUDICAÇÃO 

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

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

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a pregoeira 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

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

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a pregoeira poderá negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a 

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

motivada, importará a decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

  

10) DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

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

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

recurso. 

10.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentada, bem 

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

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

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo junto ao Setor de Licitações. 

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

sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 

fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
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prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 

que houver dado causa à demora. 

 

11) DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O prazo de validade do registro de preços é de 12 meses, a contar da 

publicação da ata/contrato. 

11.2. As entregas deverão ser efetuadas de acordo com a necessidade do 

município; 

11.3. Ao preço da primeira colocada em cada item será registrado mais um 

fornecedor (2º colocado); 

11.4. O processo para o Registro de Preços Municipal de São Miguel das Missões 

não obriga este a firmar contratações, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do item, 

sendo assegurada a detentora do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições; 

11.5. As quantidades constantes no edital são as quantidades máximas que 

poderão ser adquiridas, ou, poderá não haver a aquisição se o município não tiver mais o interesse 

no consumo; 

11.6. O município através das Secretarias Municipais, juntamente com o Setor de 

Compras e Setor de Licitações, monitorará os preços dos produtos e poderá rever os preços 

registrados a qualquer tempo, convocando as fornecedoras para negociar novos valores; 

11.7. Serão registradas apenas as duas primeiras colocadas. 

 

12) DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO 

12.1. As entregas deverão ser efetuadas, no prazo de até 8 (oito) dias uteis, nas 

Secretarias requisitantes, em horário de expediente e de acordo com as especificações exigidas neste 

edital, a contar da data da requisição; 

12.2. No caso de impossibilidade de entrega dos produtos, a empresa deverá 

contatar com a Secretaria requisitante, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para que 

esta possa tomar as providências cabíveis; 

12.3. A reiterada falta de entrega ou atraso por até 3 (três) vezes seguidas ou 

intercaladas, ensejará a desclassificação da empresa e abertura de processo administrativo especial 

para aplicação de possíveis penalidades neste edital, Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 

10.520/2002; 

12.4. O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita em 30 dias do 

recebimento provisório, desde que até então nada conste expressamente em desacordo aos produtos 

fornecidos; 

12.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pelo fornecimento dos produtos, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto 

licitado; 

12.6. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, acompanhar os produtos 

entregues, contendo o número do Pregão Presencial e anexado cópia do pedido. 

 

13) DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1.O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias 

após a entrega do objeto. 
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13.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 

fácil visualização, a indicação do número do pregão, a fim de se acelerar o trâmite de 

recebimento do objeto licitado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento, 

bem como, número da agência bancária e número da conta corrente para depósito em nome 

da empresa licitante. 

13.3. Os pagamentos serão realizados exclusivamente em nome da empresa 

licitante, vedado o pagamento para terceiros. 

13.4. A empresa deverá manter durante toda a execução da ata de registro de 

preço, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

14) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos 

previstos das dotações orçamentárias indicadas pela Secretaria de Educação. 

 

15) DAS PENALIDADES 
15.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

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

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

último lance ofertado; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

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

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

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

valor do último lance ofertado; 

d) executar a entrega dos produtos com irregularidades, passíveis de correção 

durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar a entrega com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após 

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

contrato; 

f) inexecução parcial da entrega dos produtos: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de até 3 (três) anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g) inexecução total da entrega dos produtos: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de não entrega dos produtos: 

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

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

contrato. 

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

caso. 
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15.3. Não serão efetuados pagamentos pela Administração enquanto pendente de 

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

ou inadimplência contratual. 

 

16) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

Miguel das Missões, setor de licitações, sito na Rua 29 de Abril, nº 165, pelo telefone/fax (055) 

3381-1300 ou E-mail saomiguelrs.fazenda@gmail.com, em horário de expediente, 

preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento 

dos envelopes. 

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, junto ao Setor 

de Licitações. 

16.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça 

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

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

16.4. Para agilizar os trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço completo, e-mail e os números de fax e telefone. 
16.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

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

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

da Lei Federal nº 8.666-93). 

16.7. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 Anexo I – Termo de referência 

 Anexo II – Ata de registro de preço 

 Anexo III - Modelo de declaração que não emprega menor 

 Anexo IV– Modelo de credenciamento 

 Anexo V – Modelo declaração de enquadramento como beneficiária da Lei 

Complementar nº 123/2006 

 Anexo VI– Modelo de declaração que atende aos requisitos do edital. 

 Anexo VII – Modelo de declaração de idoneidade. 

 Anexo VIII – Modelo de declaração de inexistência de vínculo. 

 

São Miguel das Missões, 27 de janeiro de 2023. 

 

JOSÉ ROBERTO, 

PREFEITO. 
 

Este edital com todos os seus anexos foi devidamente examinado e aprovado por esta Assessoria 

Jurídica, na data supra. _____________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)_______________________        OAB/RS nº________________ 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2023 

TERMO DE REFERENCIA E PREÇO FINAL MÁXIMO ADMITIDO 

ITEM UN 

Quantidade 

DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 2023 

VALOR 

UNITÁRIO 

EM R$ 

1 Pacote 

1500 

 

AÇÚCAR cristalizado, tipo 1. Isento de mofos, de 

odores estranhos, de substâncias nocivas e 

sujidades visíveis. Embalado em pacotes com 5 kg, 

em plástico atóxico. Produto natural sem adição de 

elementos químicos. Prazo mínimo de validade de 

06 meses, a contar da data de entrega. 

22,94 

2 Pacote 

150 AÇÚCAR cristalizado, tipo 1. Isento de mofos, de 

odores estranhos, de substâncias nocivas e 

sujidades visíveis. Embalado em pacotes com 1 kg, 

em plástico atóxico. Produto natural sem adição de 

elementos químicos. Prazo mínimo de validade de 

06 meses, a contar da data de entrega. 

4,98 

3 Pacote 

100 AÇÚCAR MASCAVO. Isento de mofos, de 

odores estranhos, de substâncias nocivas e 

sujidades visíveis. Embalado em pacotes de 500g, 

em plástico atóxico. Produto natural sem adição de 

elementos químicos. Prazo mínimo de validade de 

06 meses, a contar da data de entrega. 

7,82 

4 KG 

110 AMIDO DE MILHO, Isento de mofos e 

substancias nocivas. Prazo mínimo de validade de 

6 meses, a contar da data de entrega, sendo 

embalagem de 1kg, conforme cronograma. 

 

12,94 

5 Pacote 

150  

AMENDOIM, descascado, classe médio, tipo 1, 

embalagem de 500g, deve estar íntegra. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses, a contar da data da 

entrega. 

8,90 

6 Pacote 

2000 ARROZ BRANCO longo fino, tipo 1. Isento de 

mofo, de odores estranhos, de substâncias nocivas 

e sujidades visíveis. Embalado em pacotes de 5 Kg, 

em plástico atóxico. Produto natural sem adição de 

elementos químicos. Prazo de validade de 06 

meses, a contar da data de entrega. 

23,09 
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7 Pacote 

200 ARROZ BRANCO longo fino, tipo 1. Isento de 

mofo, de odores estranhos, de substâncias nocivas 

e sujidades visíveis. Embalado em pacotes de 1 Kg, 

em plástico atóxico. Produto natural sem adição de 

elementos químicos. Prazo de validade de 06 

meses, a contar da data de entrega. 

5,24 

8 KG 

100 ARROZ INTEGRAL, tipo 1, classe longo fino. 

Isento de mofo, de odores estranhos, de substâncias 

nocivas e sujidades visíveis. Embalado em pacotes 

de 1 Kg, em plástico atóxico. Produto natural sem 

adição de elementos químicos. Prazo de validade 

de 06 meses, a contar da data de entrega. 

6,71 

9 Pacote 

250 AVEIA EM FLOCOS FINOS, embalagem 

plástica de 165 g, transparente, com solada 

reforçada. Prazo mínimo de validade de 6 meses, a 

contar da data de entrega. 

5,57 

10 Pacote 
1000 BISCOITO DOCE, tipo Maria, embalagem de 

400g, dupla embalagem de proteção. Prazo mínimo 

de validade de 6 meses, a contar da data de entrega. 

7,60 

11 Pacote 

1000 BISCOITO SALGADO, com gergelim, 

embalagem de 400g, dupla embalagem de 

proteção. Prazo mínimo de validade de 6 meses, a 

contar da data de entrega. 

10,37 

12 Pacote 

350 BISCOITO INTEGRAL, tipo salgado, 

embalagem de 400g, dupla embalagem de 

proteção. Prazo mínimo de validade de 6 meses, a 

contar da data de entrega. 

9,60 

13 kg 
110 BANHA DE PORCO, embalagem de 1 kg, 

intacta. Prazo mínimo de validade de 6 meses, a 

contar da data de entrega. 

19,60 

14 UNID 

300 CAFÉ SOLÚVEL TRADICIONAL, 

GRANULADO, podendo ser sachê, lata ou vidro. 

Prazo mínimo de validade de 1 ano, a contar da 

data de entrega. Embalagem 200 g. 

11,99 

15 Caixa 

120 CHÁ CAMOMILA, contendo 10 sachês por 

caixa. Nos ingredientes pode constar apenas ervas 

naturais, não pode conter aromatizantes e outros 

aditivos.  Prazo de validade de 6 meses, a contar da 

data de entrega. 

4,11 

16 Caixa 

120 CHÁ CIDREIRA, contendo 10 sachês por caixa. 

Nos ingredientes pode constar apenas ervas 

naturais, não pode conter aromatizantes e outros 

aditivos.  Prazo de validade de 6 meses, a contar da 

data de entrega. 

4,23 
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17 Caixa 

120 CHÁ ERVA DOCE, contendo 10 sachês por 

caixa. Nos ingredientes pode constar apenas ervas 

naturais, não pode conter aromatizantes e outros 

aditivos.  Prazo de validade de 6 meses, a contar da 

data de entrega. 

5,06 

18 Caixa 

300 CHÁ MAÇÃ COM CANELA, contendo 10 

sachês por caixa. Nos ingredientes pode constar 

apenas ervas naturais, não pode conter 

aromatizantes e outros aditivos.  Prazo de validade 

de 6 meses, a contar da data de entrega. 

6,65 

19 Pote 
100 CANELA EM PÓ, embalagem com peso líquido 

de 30 g. 
5,60 

20 Pote 
25 CANELA EM RAMA, embalagem com peso 

líquido de 10-12 g. 
6,07 

21 Pacote 
150 CANJICA de milho, classe amarela, tipo 1. 

Embalagem de 500 gramas. Prazo mínimo de 

validade de 4 meses, a contar da data de entrega. 

4,49 

22 UNID 
50 CREME DE LEITE, embalagem de 200 g. Prazo 

de validade de 5 meses, a contar da data de entrega. 

3,72 

23 UNID 

50 CREME DE LEITE PASTEURIZADO (nata), 

embalagem de 300 g. Com data de fabricação 

menor que 10 dias na data da entrega. Entrega 

mensal. 

10,72 

24 Pacote 
100 COCO RALADO PURO, embalagem de 100 

gramas. Prazo de validade de 6 meses, a contar da 

data de entrega. 

6,50 

25 UNID 
50 COLORAU, em pó, embalagem íntegra de 50g. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses, a contar da 

data de entrega. 

3,17 

26 KG 

350 DOCE DE FRUTAS, cremoso de 1ª qualidade, 

embalagem de 1 kg. DEVERÁ SER NOS 

SABORES UVA, GOIABA E ABACAXI. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses a contar da data da 

entrega. 

15,24 

27 UNID 
150 DOCE DE LEITE, leite em pasta (potes plásticos 

- peso líquido 400 g). Validade de 6 meses a partir 

da data de entrega. 

9,44 

28 UNID 
50 ERVILHA E MILHO, em conserva, peso líquido 

300 g, drenado 200 g. Prazo de validade de 06 

meses, a contar da data de entrega. 

4,74 
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29 KG 

300 FARINHA DE MILHO MÉDIA, especial tipo 1, 

enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de 

mofo e de odores estranhos. Embalado em pacotes 

de 1 kg. Prazo mínimo de validade de 06 meses a 1 

ano a contar da data de entrega. NÃO SERÁ 

ACEITA COM MENOR VALIDADE. 

5,17 

30 UNID 

1075 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, tipo 1, 

enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de 

mofo e de odores estranhos. Sendo pacotes de 5 kg, 

conforme cronograma. Prazo de validade de 06 

meses, a contar da data de entrega. NÃO SERÁ 

ACEITA COM MENOR VALIDADE. 

22,24 

31 UNID 

150 FARINHA DE MANDIOCA ESPECIAL, tipo 

1, embalagem de 1kg, grupo seca, extra fina, 

classe branca, não torrada, conter informações 

nutricionais. Nome e endereço do fabricante 

impressos na embalagem, validade superior a 6 

meses, a contar da data de entrega. 

9,85 

32 UNID 
510 FERMENTO QUÍMICO, embalagem com 100g. 

Prazo mínimo de validade de 06 meses a contar da 

data de entrega. 

3,69 

33 UNID 
250 FERMENTO BIOLÓGICO, embalagem de 

125g. Prazo mínimo de validade de 06 meses, a 

contar da data de validade. 

10,12 

34 KG 

1100 FEIJÃO PRETO, tipo 01, pacotes de 1 kg, 

constando no mínimo 90% de grãos na cor 

característica, variedade correspondente de 

tamanho e formato naturais, maduros, limpos e 

secos. Isento de mofos, de odores estranhos, de 

substâncias nocivas e sujidades visíveis. Prazo 

mínimo de validade de 06 meses. 

7,94 

35 UNID 
50 GELATINA INCOLOR, envelope de 12g. Prazo 

mínimo de validade de 06 meses a contar da data 

de entrega. 

4,90 

36 Litro 

4800 LEITE, longa vida integral, processado pelo 

sistema UHT. Embalagem de 01 litro, caixa 

íntegra. Prazo mínimo de validade 04 meses, a 

contar da data de entrega. 

4,68 

37 Pacote 

600 LENTILHA, tipo 1. Isenta de mofos, de odores 

estranhos e de substancias nocivas. Embalado em 

pacotes de 500g. Produto natural sem a adição de 

elementos químicos. Prazo mínimo de validade de 

06 meses, a contar da data da entrega. 

7,72 
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38 Pacote 

1500 MASSA, com ovos, tipo spaghetti, embalagem 

plástica transparente e resistente, solda reforçada e 

íntegra, 500 g. Prazo mínimo de validade 6 meses, 

a contar da data de entrega. 

4,56 

39 UNID 

300 MASSA, com ovos, tipo alfabeto, embalagem 

plástica transparente e resistente, solda reforçada e 

íntegra, 500 g, conter ingredientes, enriquecido em 

ferro e ácido fólico (B9), informações nutricionais. 

Prazo mínimo de validade 6 meses, a contar da 

data de entrega. 

7,60 

40 UNID 

80 MELADO DE CANA, cor característica do 

produto, não açucarado, em potes plásticos de peso 

líquido 400 g. Validade mínima de 2 meses a partir 

da data de entrega. 

13,44 

41 Pacote 

350 MILHO PARA PIPOCA, classe amarela, tipo 1, 

premium, embalagem de 500g, deve estar íntegra. 

Prazo mínimo de validade de 4 meses, a contar da 

data da entrega. 

7,25 

42 UNID 
1400 ÓLEO DE SOJA, refinado, embalagem íntegra, 

com conteúdo de 900 ml. Prazo mínimo de 

validade de 06 meses, a contar da data da entrega. 

9,64 

43 Pacote 
200 ORÉGANO, embalagem de 80g, embalagem 

íntegra. Prazo mínimo de validade de 06 meses, a 

contar da data da entrega. 

8,90 

44 KG 

850 POLPA DE FRUTA PARA SUCO, embalada em 

pacotes contendo 1 kg, plástico atóxico, 

transparente, com identificação do fabricante e data 

de validade, assim como demais informações 

obrigatórias, conforme legislação vigente. Sabores 

de morango, uva, abacaxi, laranja. 

34,50 

45 Pacote 

200 POLVILHO DOCE, fabricado a partir de 

matérias-primas sãs e limpas. Pacote de peso 

líquido de 500g. Prazo mínimo de validade de 06 

meses, a contar a data de entrega. 

7,15 

46 KG 

400 SAL MOÍDO E IODADO. Isento de substâncias 

nocivas. Embalado em pacotes de 1 kg, em plástico 

atóxico. Prazo mínimo de validade de 1 ano, a 

contar a data de entrega. 

2,31 

47 Pacote 
50 SAGU pérola, tipo 1. Embalagem de 500g. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses, a contar a data de 

entrega. 

8,19 
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48 UNID 

300 TEMPERO CHIMICHURRI, tempero, feito à 

base de alho, salsa, pimentão vermelho, orégano e 

pimenta-do-reino branca. Embalagem com peso 

líquido de 12g. 

5,80 

49 UNID 
500 VINAGRE DE MAÇÃ, Embalagem íntegra de 

750 ml. Acidez entre 04 a 4,5%. Prazo mínimo de 

validade de 06 meses, a contar da data de entrega. 

4,07 

50 KG 
43 ALHO, graúdo, sem brotos, mofo, fungos ou 

murchos. 
33,44 

51 UNID 
276 ALFACE crespa e/ou lisa, tipo americana, verde 

ou roxa, folhas uniformes, tenra. Sem queimados, 

machucados ou murcha. 

4,70 

52 KG 
200 ABACATE, em kg, pesando em média 400g a 

unidade, casca integra e brilhante, isenta de partes 

pútridas, em grau adequado de maturação. 

10,90 

53 KG 
500 ABACAXI PÉROLA, unidade com casca e coroa, 

sem machucados, diâmetro mínimo de 10 cm, 

comprimento mínimo de 15 cm. 

5,74 

54 KG 
600 ABOBRINHA VERDE, pesando em média 400g 

a unidade, casca integra e brilhante, isento de 

partes pútridas, em grau adequado de manutenção. 

4,98 

55 KG 

4500 BANANA PRATA, fruto médio, limpo, íntegro, 

firme e sem manchas; acondicionado de forma a 

evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos; 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o 

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, 

larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica; livre de 

resíduos de fertilizantes. 

7,21 

56 KG 
1200 BATATA INGLESA, tamanho médio, sem 

brotos, mofos ou bolores. 
7,88 

57 KG 
1000 BATATA DOCE, tamanho médio, sem brotos, 

mofos ou bolores. 
4,71 

58 KG 
800 BETERRABA, tamanho médio, sem brotos e 

partes estragadas. 
6,24 

59 KG 
800 BRÓCOLIS, de cor verde escuro vivo, limpa sem 

rachaduras, sem partes estragadas ou mofos e 

bolores. 

10,20 
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60 Litro 

816 BEBIDA LÁCTEA, fermentada, deverá 

apresentar em sua composição leite pasteurizado 

integral, soro de leite, fermento lácteo, odor 

característico entre outros ingredientes acrescidos. 

Cada embalagem de bebida láctea deverá 

apresentar rotulagem contendo: carimbo oficial de 

inspeção, lista de ingredientes, composição 

nutricional, identificação da empresa e do lote, data 

de fabricação e prazo de validade, assim como 

demais informações obrigatórias, conforme 

legislação vigente. Embalagem de 1 litro, entrega 

nos sabores morango, coco, pêssego ou salada de 

fruta conforme solicitado em cronograma. 

Validade mínima de 4 meses a partir da data de 

entrega. 

5,79 

61 KG 
1500 CAQUI CHOCOLATE em kg, unidades pesando 

entre 80 a 100 g, cor alaranjada, em perfeitas 

condições de maturação e conservação. 

16,35 

62 KG 
1000 CEBOLA, tamanho médio, sem brotos e partes 

estragadas. 
10,40 

63 KG 
900 CENOURA, tamanho médio, sem brotos e partes 

estragadas. 
5,74 

64 KG 

1800 CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª MAGRA, 

SEM OSSO, SEM NERVOS, CARTILAGEM, 

SEBO, SEM PELANCAS, máximo de 15% de 

gordura, embalada em porções de 500g, 

embalagem de plástico atóxica. A carne deverá 

apresentar registro do SIF, RISPOA. Deverá estar 

congelada no momento da entrega. 

APRESENTAR ALVARÁ SANITARIO DO 

ANO VIGENTE. 

21,24 

65 KG 

800 CARNE BOVINA TIPO PALETA SEM OSSO, 

sem nervos, cartilagem, sebo, sem pelancas, fresca, 

deverá ser entregue picada em cubos, tamanho 

3cmx3cm, máximo de 15% de gordura, embalada 

em porções de 1 kg a 2 kg em embalagem de 

plástico atóxico com a gramagem expressa 

conforme o cronograma por escola. Deverá 

apresentar etiqueta eletrônica com o peso, a data, o 

nome do local que fornece. A carne deverá 

apresentar registro do SIF, RISPOA, e não poderá 

estar congelada no momento da entrega. 

APRESENTAR ALVARÁ SANITARIO DO 

ANO VIGENTE. 

31,44 
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66 KG 

3600 CORTES CONGELADOS DE FRANGO, 

SOBRE COXA SEM DORÇO. Embalado em 

pacotes contendo de plástico atóxico. Cada 

embalagem deverá apresentar rótulo e registro do 

SIF, RISPOA. O produto a ser entregue não deverá 

ter prazo de validade inferior a 06 meses. Na 

entrega do produto, deverá ter data de fabricação 

máxima de 30 dias. Deverá estar congelado e 

separado em sacolas plásticas e não caixas de 

papelão. Separar conforme o cronograma por 

escola. APRESENTAR ALVARÁ SANITARIO 

DO ANO VIGENTE. 

13,35 

67 KG 

1000 CORTES CONGELADOS DE FRANGO, 

PEITO SEM PELE. Embalado em pacotes de 

plástico atóxico. Cada embalagem deverá 

apresentar rótulo e registro do SIF, RISPOA. O 

produto a ser entregue não deverá ter prazo de 

validade inferior a 06 meses. O mesmo precisa 

estar congelado e separado em sacolas plásticas e 

não caixas de papelão. Separar conforme o 

cronograma por escola. APRESENTAR 

ALVARÁ SANITARIO DO ANO VIGENTE 

15,94 

68 KG 
2500 LARANJA PARA SUCO, grau médio de 

amadurecimento, em boas condições de consumo. 

4,85 

69 KG 
1500 LARANJA DO CÉU, grau médio de 

amadurecimento, em boas condições de consumo, 

para suco. 

6,90 

70 KG 

3500 MAÇÃ tipo gala, grau médio de amadurecimento, 

sem partes estragadas, classificação calibre 135, 

pesando aproximadamente entre 150 a 170g por 

fruta, encarteladas (nas bandejas roxas), ótima 

qualidade. 

12,74 

71 KG 
1500 MAMÃO FORMOSA, tamanho uniforme e grau 

médio de amadurecimento. Sem bolores ou 

machucados. 

13,21 

72 KG 

650 MANDIOCA, descascada, congelada, tamanhos 

uniformes. Acondicionada em embalagem plástica 

e separado pelo fornecedor em gramagens 

requeridas pelo setor de Nutrição. A embalagem 

deverá apresentar rótulo com data de fabricação, 

data de validade, procedência e quantidade. 

13,74 

73 UNID 
350 MANTEIGA SEM SAL, tablete de 200g, Prazo 

de validade de 4 a 6 meses, a contar da data de 

entrega. 

12,94 

http://www.saomiguel-rs.com.br/


 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE 

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 

 

 

 

 

                                                                                                               
Uma viagem inesquecível                        

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Fax: (55) 3381-1300 – CEP 98.865-000 
Site: www.saomiguel-rs.com.br - Email:saomiguelrs.fazenda@gmail.com, saomiguel.licitacao@hotmail.com 

19 

74 KG 

400 MASSA alimentícia fresca, tipo caseira, resfriada, 

tipo espaguetti, talharim entre outros. Embalada em 

pacotes de 500g, em plástico atóxico. Isenta de 

mofo, de odores estranhos e de substancias 

nocivas. Cada embalagem deverá apresentar a 

identificação e caracterização do produto, 

informações nutricionais, data de fabricação e 

prazo de validade seguindo as RDC nº 39/01 e nº 

40/01 da ANVISA. 

10,49 

75 KG 
2500 MELANCIA, tamanho médio, grau médio de 

amadurecimento, sem partes estragadas. 

2,57 

76 UNID 

800 MORANGA CABUTIÁ, tamanho médio, grau 

médio de amadurecimento, sem partes estragadas, 

tamanhos uniformes de aproximadamente 2 a 2,5 

kg por unidade. 

7,44 

77 Dúzia 

1500 OVOS DE GRANJA frescos selecionados. 

Acondicionado em embalagem própria para este 

produto, 1 dúzia por embalagem. Separados 

conforme cronograma por escola. 

10,94 

78 UNID 

50 QUEIJO MUSSARELA, embalagem de 1 kg 

lacrada a vácuo, com identificação do fabricante e 

data de validade, assim, como demais informações 

obrigatórias, conforme legislação vigente. Prazo 

mínimo de validade de 03 meses, a contar da data 

de entrega. 

62,44 

79 UNID 

250 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADA 

embalagem em pacotes contendo 1 kg, em saco 

transparente atóxico, resistente, hermeticamente 

fechado. Conter composição, conservação, 

informações nutricionais, nome e endereço do 

fabricante impressos na embalagem. Conter nº de 

registro no órgão competente (S.I.E. ou S.I.F). 

Deverá apresentar validade superior a 6 meses a 

partir da data de entrega. 

112,94 

80 KG 
1656 REPOLHO VERDE, tamanho médio, sem partes 

estragadas, tamanhos uniformes de 

aproximadamente 2 a 2,5 kg por unidade. 

4,55 

81 Maço 
450 TEMPERO VERDE, salsinha e cebolinha, de cor 

característica, sem queimados ou machucados. 

3,99 

82 KG 
2100 TOMATE, tipo Longa Vida (grau médio de 

amadurecimento, tamanho médio, integro). 

8,04 

83 KG 
40 UVA, tipo Glob, grau médio de amadurecimento, 

tamanho médio, cacho integro. 

29,95 
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84 UNID 

300 CUCA BAIXA RECHEADA, de boa qualidade, 

feita com no máximo um dia de antecedência, sem 

partes queimadas, bem assada na parte de dentro. 

Peso médio por unidade de 500g 

14,70 

85 UNID 

300 CUCA ALTA RECHEADA, de boa qualidade, 

feita com no máximo um dia de antecedência, sem 

partes queimadas, bem assada na parte de dentro. 

Peso médio por unidade de 1kg. 

18,40 

86 Pacote 

2000 PÃO DE CACHORRO-QUENTE, composto por 

farinha de trigo especial, açúcar, sal, fermento 

biológico, gordura vegetal. Contém Glúten. Pacote 

com 10 unidades cada uma com 80 a 100g. Cada 

embalagem deverá apresentar a identificação e 

caracterização do produto, informações 

nutricionais, data de fabricação e prazo de validade 

seguindo as RDC nº 39/01 e nº 40/01 da ANVISA. 

13,70 

87 UNID 
150 FARINHA DE ROSCA, embalagem de 500 

gramas. Prazo de validade de 6 meses, a contar da 

data de entrega. 

7,74 

88 UNID 
100 MILHO, em conserva, peso líquido 300 g, 

drenado 200 g. Prazo de validade de 6 meses, a 

contar da data de entrega 

4,65 

89 UNID 

200 POLVILHO AZEDO, fabricado a partir de 

matérias-primas sãs e limpas. Pacote de peso 

líquido de 500g. Prazo mínimo de validade de 06 

meses, a contar a data de entrega. 

7,73 

90 UNID 
200 LATA DE SARDINHA Sardinha ao molho de 

tomate em embalagem de Lata 125g 

7,12 

91 UNID 150 Leite de Coco vidro de 200ml 5,44 

92 UNID 

20 DOCE DE FRUTA DIET, unidade de 260g, zero 

adição de açúcar, ingredientes: a fruta, 

polidextrose, edulcorante natural sorbitol, 

estabilizante pectina, espessante goma jataí, 

acidulante ácido lático, conservador sorbato de 

potássio, agente de firmeza fosfato de cálcio, 

antioxidante ácido ascórbico, edulcorante artificial 

sucralose e aromatizante. Deverá conter modo de 

conservação, informações nutricionais, nome e 

endereço do fabricante impressos na embalagem. 

Não contém glúten. Validade superior a 6 meses a 

contar da data de entrega. 

16,44 
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93 KG 

50 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, embalagem 

de 1Kg, farinha de trigo 100% integral, rica em 

fibras, fonte de magnésio, zinco vitaminas B1, B3, 

B6 e selênio. Deverá conter modo de conservação, 

informações nutricionais, nome e endereço do 

fabricante impressos na embalagem. Validade 

superior a 4 meses a contar da data de entrega. 

8,50 

94 Pacote 

80 FÉCULA HIDRATADA PARA TAPIOCA, 

embalagem de 500g, cor branca, odor e sabor 

característico, aspecto úmido, ingredientes: fécula 

de mandioca e água. Não contem glúten, açúcar e 

lactose. Deverá conter informações nutricionais, 

nome e endereço do fabricante impressos na 

embalagem, validade superior a 6 meses a partir da 

data de entrega. 

7,45 

95 UNID 

50 IOGURTE DE SOJA, embalagem de 180g, 

alimento a base de soja sabor iogurte com polpa de 

morango, 100% vegetal, sem lactose e sem 

colesterol. Ingredientes: água, açúcar, extrato de 

soja, polpa de morango, amido modificado, fosfato 

tricálcico, aromatizantes, corante natural 

antocianina, conservante sorbato de potássio, 

fermento e espessante goma guar. Não contém 

glúten. Deverá conter o nº de registro em órgão 

competente (S.I.E ou S.I.F), conter modo de 

conservação, informações nutricionais, nome e 

endereço do fabricante impressos na embalagem. 

Validade superior a 3 semanas a contar da data de 

entrega. Transporte a frio, mantendo-se sempre em 

temperatura ≤ 10ºC. 

9,45 

96 Pacote 

100 LEITE EM PÓ SEM LACTOSE, embalagem de 

350 a 380 gramas, isento de leite e derivados, fonte 

de vitaminas e minerais, conter nº de registro no 

órgão competente (S.I.E. ou S.I.F.), modo de 

preparo, ingredientes, conservação, informações 

nutricionais, nome e endereço do fabricante 

impressos na embalagem, data de validade superior 

a 6 meses a partir da data de entrega. 

19,24 
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97 UNID 

300 LEITE DE SOJA, embalagem de 500 ml, 

alimento a base de soja, 100% vegetal, sem lactose 

e sem colesterol. Não contém glúten nem traços de 

lactose. Deverá conter o nº de registro em órgão 

competente (S.I.E ou S.I.F), conter modo de 

conservação, informações nutricionais, nome e 

endereço do fabricante impressos na embalagem. 

Validade superior a 6 semanas a contar da data de 

entrega. 

8,85 

98 Pacote 

150 MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, 

farinha de trigo integral como principal 

ingrediente, embalagem de 500 gramas, fonte de 

fibras, conter ingredientes, informações 

nutricionais, nome e endereço do fabricante 

impressos na embalagem, validade superior a 6 

meses a partir da data de entrega. 

7,44 

99 UNID 

15 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, unidade 

de 80 ml, 100% stevia, Ingredientes: água, 

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, 

conservantes: benzoato de sódio e sorbato de 

potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, 

sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k. 

Deverá conter modo de conservação, informações 

nutricionais, nome e endereço do fabricante 

impressos na embalagem. Prazo de validade de no 

mínimo 2 anos a contar a partir da data de entrega. 

12,50 

100 UNID 

10 ADOÇANTE EM PÓ PARA FORNO E 

FOGÃO, unidade de 400g, para uso culinário, 

ingredientes: maltodextrina de mandioca, 

edulcorante natural glicosídeos de esteviol e 

antiumectante dióxido de silício. Não contém 

glúten. Deverá conter modo de conservação, 

informações nutricionais, nome e endereço do 

fabricante impressos na embalagem. Prazo de 

validade superior a 3 meses a contar a partir da 

data de entrega. 

28,98 

101 Pacote 

350 CACAU EM PÓ, natural, feito com a amêndoa de 

cacau moída sem a manteiga, 100% puro, sem 

lactose, sem açúcar. Prazo mínimo de validade de 6 

meses, a contar da data de entrega. Embalagem de 

250 g. 

19,44 
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102 Pacote 

50 BISCOITO COOKIE INTEGRAL DIET, 

embalagem de 120-150g, sabores variados, com 

ingredientes 100% naturais e integrais. Deverá 

apresentar alto teor de fibras, fonte de proteínas, 

cálcio e ferro. Embalagem com ingredientes, 

informações nutricionais, nome e endereço do 

fabricante impressos na embalagem, validade 

superior a 3 meses a partir da data de entrega. 

14,50 

103 Pacote 

50 BISCOITO COOKIE INTEGRAL SEM 

GLÚTEN E SEM LACTOSE, embalagem de 

120-150g, sabores variados, com ingredientes 

100% naturais e integrais, isento de glúten e sem 

adição de leite e derivados. Deverá apresentar alto 

teor de fibras, fonte de proteínas, cálcio e ferro. 

Embalagem com ingredientes, informações 

nutricionais, nome e endereço do fabricante 

impressos na embalagem, validade superior a 3 

meses a partir da data de entrega. 

14,50 

104 

 
Pacote 

200 AVEIA EM FLOCOS, embalagem plástica de 

165 g, transparente, com solada reforçada. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses, a contar da data de 

entrega. 

5,46 

105 UNID 
100 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500 gr, 

intensidade 8, torra clássica. Prazo mínimo de 

validade de 1 ano, a contar da data de entrega.  

22,50 

106 KG 
200 DOCE CREMOSO DE MORANGO, cor e 

textura próprios do produto. Prazo mínimo de 

validade de 6 meses a contar da data da entrega.  

12,90 

107 KG 

150 FARINHA DE MILHO FINA, especial tipo 1, 

enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de 

mofo e de odores estranhos. Embalado em pacotes 

de 1 kg. Prazo mínimo de validade de 06 meses a 1 

ano a contar da data de entrega. NÃO SERÁ 

ACEITA COM MENOR VALIDADE. 

5,41 

108 UNID 

1680 POLPA DE TOMATE, cor, odor, textura e sabor 

próprios do produto. Embalagem tetrapak de 520 g. 

Nos ingredientes conter apenas tomate e açúcar. 

Quantidade máxima de sódio em 60g de 10mg. 

Prazo mínimo de validade de 06 meses a contar da 

data de entrega. 

6,48 

109 Pacote 

100 SEQUILHOS, biscoito doce à base de amido de 

milho para dietas de ingestão controlada de 

açúcares. Sabores variados, conforme solicitado. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses, a contar da 

10,90 
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data de entrega. Embalagem de 120 g. 

110 

KG 850 CARNE DE PORCO MOÍDA, SEM OSSO, 

SEM NERVOS, CARTILAGEM, SEBO, SEM 

PELANCAS, máximo de 15% de gordura, 

embalagem de plástico atóxica, porções de 500g 

cada. A carne deverá apresentar registro do SIF, 

CISPOA OU SIM. Deverá estar congelada no 

momento da entrega. APRESENTAR ALVARÁ 

SANITARIO DO ANO VIGENTE. 

24,50 

111 KG 

700 MORANGO, fruto médio, limpo, íntegro, firme e 

sem manchas; acondicionado de forma a evitar 

danos físicos, mecânicos ou biológicos; 

apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o 

consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, 

larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 

externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica; livre de 

resíduos de fertilizantes. 

28,98 

112 KG 
100 MANGA, em kg, casca lisa e sem machucados, 

grau de maturação adequado para o consumo. 
5,86 

113 KG 

500 MORANGO IN NATURA CONGELADO, 
embalada em pacotes contendo 1 kg, plástico 

atóxico, transparente, com identificação do 

fabricante e data de validade, assim como demais 

informações obrigatórias, conforme legislação 

vigente. Prazo de validade mínimo de 4 meses, a 

contar da data de entrega. 

19,58 

114 UNID 

120 PEPINO EM CONSERVA, Peso líquido 3,100g e 

peso drenado 1,8g. Ingredientes: pepino, vinagre, 

água, sal, açúcar e condimentos. Prazo de validade 

mínimo de 6 meses, a contar da data de entrega. 

Conter selo Sabor Gaúcho. 

59,74 

115 

Pacote 

 

 

400 

AMEIXA SECA SEM CAROÇO, pacotes de 

150g, embalagem íntegra, isenta de mofos e 

substancias nocivas. Prazo mínimo de validade de 

6 meses, a contar da data da entrega. 

10,50 

116 

Pacote 

300 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO 

produzido com material de boa qualidade, bem 

assada, isento de material terroso, resíduos vegetais 

ou animais. Embalados em pacotes de polietileno 

lacrado com peso líquido de 400g. Com validade de 

12 meses. 

12,90 
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117 

Pacote 

300 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA DIVERSOS, 

produzido com material de boa qualidade, bem 

assada, isento de material terroso, resíduos vegetais 

ou animais. Embalados em pacotes de polietileno 

lacrado com peso líquido de 400g. Com validade 

de 12 meses. 

12,50 

118 

Pacote 
 

 

200 

FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, para 

polenta, enriquecidos com ferro e ácido fólico. 

Ingredientes: milho, sal, ferro e ácido fólico. 

Pacotes de 500g. Prazo mínimo de validade de 06 

meses. 

9,85 

119 

Pacote 

 

 

800 

MASSA, com ovos, tipo parafuso, embalagem 

plástica transparente e resistente, solda reforçada e 

íntegra, 500 g. Prazo mínimo de validade 6 meses, 

a contar da data de entrega. 

9,50 

120 

UNID 
 

100 

SUCO DE UVA INTEGRAL, embalagem de 1,5 

litro. Prazo de validade de 6 meses, a contar da 

data de entrega. 

14,50 

121 

UNID 

 

 

250 

SUCO INTEGRAL, sabor laranja, abacaxi, 

pêssego, uva, embalagem de 1 litro. Prazo de 

validade de 6 meses, a contar da data de entrega. 

NÃO SERÁ ACEITO NECTAR DE FRUTA. 

14,00 

122 PCT  

 

400 

UVA PASSA PRETA, pacotes de 150g, 

embalagem íntegra, isenta de mofos e substancias 

nocivas. Prazo mínimo de validade de 6 meses, a 

contar da data da entrega. 

9,90 

123 PCT  

 

400 

UVA PASSA BRANCA, pacotes de 150g, 

embalagem íntegra, isenta de mofos e substancias 

nocivas. Prazo mínimo de validade de 6 meses, a 

contar da data da entrega. 

9,90 

124 

KG 

 

 

 

 

 

 

 

450 

BANANA CATURRA, fruto médio, limpo, 

íntegro, firme e sem manchas; acondicionado de 

forma a evitar danos físicos, mecânicos ou 

biológicos; apresentando grau de maturação tal 

que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo; isento de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 

aderidos à superfície externa. Não deve apresentar 

quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica; livre de resíduos de fertilizantes. 

6,98 

125 

KG 
 

350 

CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE). 

Curada e seca, ponta de agulha, de 1º qualidade, 

com baixo teor de gordura, embalado a vácuo em 

54,90 
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pacotes de 250 ou 500 g. A embalagem deve 

conter selo de inspeção federal (SIF), estadual 

(SIE) ou municipal (SIM), dados de identificação 

do produto, validade e fabricação. Acondicionados 

em caixa de papelão lacrada 

126 

KG 

 

 

 

1250 

 

CORTES CONGELADOS DE FRANGO, 

COXA. Embalado em pacotes contendo de 

plástico atóxico. Cada embalagem deverá 

apresentar rótulo e registro do SIF, RISPOA. O 

produto a ser entregue não deverá ter prazo de 

validade inferior a 06 meses. Na entrega do 

produto, deverá ter data de fabricação máxima de 

30 dias. Deverá estar congelado e separado em 

sacolas plásticas e não caixas de papelão. Separar 

conforme o cronograma por escola. 

APRESENTAR ALVARÁ SANITARIO DO 

ANO VIGENTE. 

8,90 

127 

KG 
 

1500 

MELÃO CANTALOUPE AMERICANO, 

tamanho médio, grau médio de amadurecimento, 

sem partes estragadas. 

10,90 

128 

Pacote 

 

 

600 

PÃO FATIADO, tipo sanduíche caseiro, fatias 

quadradas, com data de fabricação de no máximo 

1 dia. Sem bolores, mofos ou amassados. Peso 

médio por pacote de 500g. 

12,50 

129 

KG 

 

 

2000 

PÃO TIPO FRANCÊS, composto por farinha de 

trigo especial, açúcar, sal, fermento biológico, 

gordura vegetal. Contém Glúten. Cada unidade 

deverá ter em torno de 50 gramas. 

12,50 

130 

KG 

 

 

50 

PÃO TIPO FRANCÊS INTEGRAL, composto 

por farinha de trigo especial, açúcar, sal, fermento 

biológico, gordura vegetal. Contém Glúten. Cada 

unidade deverá ter em torno de 50 gramas. 

14,90 

131 KG 1500 BERGAMOTA, grau médio de amadurecimento. 

Deve ser de colheita recente, ser suficientemente 

desenvolvidas, de tamanho médio, não estar 

danificada por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete sua aparência, estar livre de 

enfermidades, não estar murcha, produto limpo já 

selecionado para consumo. 

8,50 

132 KG 1500 MILHO VERDE REGIONAL, Milho verde in - 

natura, espigas novas com grãos bem 

desenvolvidos, porém macios e leitosos. Grãos de 

cor amarela clara brilhante e cristalina. Palha com 

8,50 
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aspecto de produto fresco ou cor verde vivo. Com 

cabelo do milho, presos na ponta da espiga, 

apresentando-se tenro, com cor brilhante e 

transparente (cristalina); livre de resíduos de 

fertilizantes. 

133 KG 500 PALITO SALGADO INTEGRAL, produto 

elaborado a base de leite, farinha de trigo, 

manteiga, fermento químico e sal. Porção de 500g, 

aproximadamente. Produto embalado 

individualmente em embalagem plástica, atóxica, 

fechamento a vácuo. Embalagem íntegra, que 

deverá apresentar a identificação e caracterização 

do produto, informações nutricionais, data de 

fabricação e prazo de validade seguindo as RDC nº 

39/01 e nº 40/01 da ANVISA. Transporte em 

monoblocos/caixas plásticas, garantindo a 

conservação e integridade do produto. 

11,90 

 

 

O VALOR TOTAL MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO É DE R$ 979.843,61 (NOVECENTOS E 

SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM 

CENTAVOS). 

 

A validade dos produtos deverá ser de acordo com o disposto em cada item. Não 

existindo prazo, considerar-se-á a fabricação não superior a dois meses. 

Após o pedido para a empresa vencedora, a mesma deverá entregar os produtos 

em até 08 (oito) dias uteis, sob pena de sofrer as penalidades previstas. 

Os pedidos da secretaria de educação deverão ser realizados com entrega 

conforme o cronograma a ser divulgado após a homologação da licitação, sendo obrigatória a 

entrega dos produtos nas escolas dentro do Município zona urbana: ESCOLA JOÃO COSTA 

E PARAÍSO DA CRIANÇA). 

O preço registrado terá validade por um ano a contar da sua homologação, 

ficando facultado por parte da Administração a sua aquisição total ou não. 

Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias.  

 

Local, e data: ________________________________________________ 

 

 

Assinatura do Responsável Legal da Empresa e CPF 
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ANEXO II 

 

           MINUTA DE ATA 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES-RS, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ-MF sob nº 89.971.758/0001-80, com sede administrativa sito à 

Rua 29 de Abril, nº 165, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOSÉ ROBERTO, de 

ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa abaixo especificada, de 

ora em diante denominado de CONTRATADA, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 

8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883 de 08.06.94, Lei Federal nº10.520/2002 e Edital de 

Pregão Presencial Nº 22/2023 e seus anexos, bem como a proposta de menor valor ofertado, 

entabulam e convencionam o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – A presente ata tem como objeto o Registro de Preços 

dos produtos de gêneros alimentícios relacionados e das empresas classificadas, que ofereceram a 

menor cotação, conforme descrito nesta ata/contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR REGISTRADO - O valor referido na cláusula anterior, 

incluem todas as despesas concernentes à entrega do objeto, como impostos, taxas, fretes, 

contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto desta 

ata/contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa decorrente da 

aquisição do objeto desta ata/contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados no 

orçamento das Secretarias que requisitarão os produtos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO 

  As entregas deverão ser efetuadas, no prazo de até 8 (oito) dias uteis, nas 

Secretarias requisitantes, em horário de expediente e de acordo com as especificações exigidas neste 

edital, a contar da data da requisição; 

Caso haja reprovação de produtos já recebidos, a contratada deverá substituí-los 

em 48 (quarenta e oito) horas, às suas expensas, sob pena de sofrer as penalidades previstas; 

No caso de impossibilidade de entrega dos produtos, a empresa deverá contatar 

com a Secretaria requisitante, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para que esta possa 

tomar as providências cabíveis; 

A reiterada falta de entrega ou atraso por até 3 (três) vezes seguidas ou 

intercaladas, ensejará a desclassificação da empresa e abertura de processo administrativo especial 
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para aplicação de possíveis penalidades neste edital, Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 

10.520/2002; 

O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita em 30 dias do recebimento 

provisório, desde que até então nada conste expressamente em desacordo aos produtos fornecidos; 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo 

fornecimento dos produtos, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto licitado; 

A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, acompanhar os produtos entregues, 

contendo o número do Pregão Presencial e anexado cópia do pedido. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias após 

a entrega do objeto e depois de satisfeitas todas as condições de entrega previstos no edital. 

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

visualização, a indicação do número do pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento 

do objeto licitado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento, bem como, 

número da agência bancária e número da conta corrente para depósito em nome da empresa 

licitante. 

Os pagamentos serão realizados exclusivamente em nome da empresa 

licitante, vedado o pagamento para terceiros. 

A empresa deverá manter durante toda a execução da ata de registro de 

preço, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA – O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 

meses, de acordo com o art.15, §3º, III, da Lei 8.666/93, a contar da publicação desta ata/contrato, 

no mural da Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES - Pelo inadimplemento das obrigações, as 

licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

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

último lance ofertado; 

b) manter comportamento inadequado durante a execução desta ata/contrato: 

imediata desclassificação e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para entregar os produtos): 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 

10% sobre o valor do último lance ofertado; 

d) executar a entrega dos produtos com irregularidades, passíveis de correção 

durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar a entrega com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) de vezes 

seguidas ou intercaladas, após os quais será considerado inexecução da ata/contrato: multa diária de 

0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
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f) inexecução parcial da entrega dos produtos: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de até 3 (três) anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g) inexecução total da entrega dos produtos: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de não entrega dos produtos: 

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

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

contrato. 

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

Não serão efetuados pagamentos pela Administração enquanto pendente de 

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

ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO – A presente ata/contrato será rescindida nas hipóteses 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA– DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - Esta ata/contrato vincula as partes ao 

Edital de Licitação Pregão Presencial Nº 22/2022, bem como, à Proposta da empresa vencedora e 

ata de Registro de Preços. 

Este instrumento poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art.65, 

da Lei 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA EXECUÇÃO DESTA ATA/CONTRATO - a execução desta 

ata/contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93 combinado 

com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 

A contratada responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes da produção, 

fornecimento e entrega do objeto licitado, inclusive quanto a fretes, embalagens, seguro, eventuais 

perdas e danos e, toda e qualquer despesa que se fizer necessária à sua fiel execução desta 

ata/contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO - As partes contratantes 

elegem o Foro da Comarca de Santo Ângelo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja para dirimir questões oriundas do presente contrato. 

E por estarem de acordo, declaram as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas da presente ata/contrato, bem como observar fielmente outras 

disposições legais e regulamentares. 

JOSE ROBERTO 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

http://www.saomiguel-rs.com.br/


 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE 

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 

 

 

 

 

                                                                                                               
Uma viagem inesquecível                        

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Fax: (55) 3381-1300 – CEP 98.865-000 
Site: www.saomiguel-rs.com.br - Email:saomiguelrs.fazenda@gmail.com, saomiguel.licitacao@hotmail.com 

31 

Esta ata/contrato foi devidamente analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica, na data supra. 

____________________OAB/RS______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA 

 

 

Ref.: Edital de Pregão Presencial Nº 23/2023 

 

 ................................................................, inscrito no CNPJ/MF nº 

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

.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................................ 

e do CPF nº ............................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 

partir dos 14 anos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

(local),........de.........................................de .......... 

 

 

 

 

 

________________________ 

Assinatura representante legal 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pregão Presencial Nº 23/2023 

 

 

Através do presente, credenciamos o Sr. ................................., portador da cédula de 

identidade nº ............................... e do CPF nº .........................., a participar da licitação instaurada 

pelo Município de São Miguel das Missões, na modalidade de Pregão, sob o Nº 23/2023, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa (Razão Social da empresa), CNPJ/MF nº ..........................., bem como formular 

propostas e participar de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

(local),........de.........................................de ......... 

 

 

 

 

 

________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Com firma reconhecida) 
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ANEXO V 

 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA ou  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 _______________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ n
o
 _________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr. (a.) __________________________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº 

_______________________________, e do seu contador, o (a) Sr. 

(a)____________________________________, portador do CRC nº ____________________, 

DECLARA, para fins de participação no Pregão Presencial Nº 23/2023, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada 

como MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4
o
 do artigo 

3
o
 da Lei Complementar n

o
 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

___________________________________ 

(data) 

 

__________________________________________________ 

(representante legal) 

 

__________________________________________________ 

(contador) 

 

Obs: Esta declaração deverá ser entregue, na abertura da Sessão, no momento do credenciamento 

fora e separadamente dos envelopes (Documentação e Proposta) exigidos nesta licitação. 

           Esta declaração poderá ser substituída pela Declaração Simplificada emitida pela Junta 

Comercial que conste o referido enquadramento. 
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ANEXO VI 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL 

 

 

A empresa ..........(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº ........(n° do CNPJ), 

sediada em (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr 

(a)........... (nome do representante), portador(a) da Carteira de Identidade n°....... (n° da CI) e do 

CPF n° ............(n° do CPF), DECLARA, sob as penas da Lei que: 

a) Cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial Nº 23/2023, 

quanto às condições de qualificação jurídica, de Regularidade fiscal, e econômico-financeira, bem 

como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital em referência. 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Local e Data) 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII 

 

 

(MODELO) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA 

 

 

 

 

Referente Pregão Presencial Nº 23/2023 

À Comissão de Licitação Permanente 

 

 

 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNP sob 

nº.................................................., estabelecida no endereço........................................, através de seu 

representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração Pública. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Em...........de..................................de.................. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

 

 

 

 

Referente ao Pregão Presencial Nº 23/2023 

 

 

 

Empresa.........................., CNPJ nº........................., situada na Rua 

.............................................., nº............., na cidade de ............................, neste ato representado por 

seu(sua) titular Sr.(a).................................., (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de 

Identidade Civil RS nº................................, CPF nº....................., declara que não possui em seu 

quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista, nem se enquadra no disposto do Art. 9º, da Lei 8.666/93. 

 

 

 

 

------------------------------------,-----------de---------------------de ---------. 

                                  Local, dia e mês 
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