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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
1. PREÂMBULO: 
1.1 VALMOR JOSE CAPELETTI, Prefeito Municipal de Cerro Grande - RS, no exercício da 
competência, atribuída pela Lei Orgânica Municipal, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 
através do Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da 
Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 1178/2007, Lei 
Municipal 1547/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
e condições previstas no Edital e seus anexos.  
1.2 A realização do Pregão será no dia 26 de Maio de 2021 às 09:00 horas, na Sala do Setor 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerro Grande/RS, sita na Rua América, 100, Bairro 
Centro, na cidade de Cerro Grande/RS. 
1.3 A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes 
contendo as propostas financeiras e a documentação de habilitação a partir das 8:30hs até 
as 9:00hs, após este horário dar-se-á por encerrado o ato de recebimento de documentação. 
 
2. DO OBJETO: 
2.1 Formações de Ata de Registro de Preços para a aquisição parcelada de Gêneros 
Alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinados à Merenda Escolar das Escolas 
Municipais e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no âmbito do Município 
de Cerro Grande/RS, mediante Sistema de Registro de Preços, visando atender a demanda 
municipal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência – Anexo 
I, deste Edital. 
 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1 Poderão participar deste Pregão somente as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação que atenderem todas as exigências, e; 
3.1.1 As empresas que não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a 
Administração Pública em todas as esferas; 
3.1.2 As empresas que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
3.1.3 Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante. 
3.2 A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para exercer 
os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 
presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 
3.3 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
7 de agosto de 2014, disciplinados nos itens 8.15 à 8.18, deste edital, deverão apresentar, 
fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de 
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo V. 
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3.3.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de R$. 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios 
previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, disciplinados nos itens 8.15 à 8.18, 
deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 
que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, conforme 
Anexo V. 
 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
4.1 O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente 
ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio 
legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do 
representado. 
4.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, 
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 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. 
b) se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa 
outorgante, bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, 
o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em 
licitação pública; ou 
b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) outorgado 
pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes 
para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do 
outorgante como dirigente da empresa. 
c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 
4.2.1 É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo 
pregoeiro. 
4.2.2 Declaração de enquadramento como ME/EPP, conforme modelo constante no ANEXO 
V. 
4.3 Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
4.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes no item 9 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser 
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apresentada por fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de 
Credenciamento. 
4.5 A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os direitos de 
ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou 
de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
Obs: A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do 
envelope da proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do CNPJ, 
Procuração ou Termo de Credenciamento do ANEXO III, Declaração constante no ANEXO II, 
e a Declaração Constante no ANEXO V. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
5.1 Os interessados deverão entregar, no dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital 
para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços 
(Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e 
indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:  

À Prefeitura Municipal de Cerro Grande 
Processo Administrativo n° 33/2021 
Pregão Presencial N° 05/2021 
Registro de Preços 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 

Prefeitura Municipal de Cerro Grande 
Processo Administrativo n° 33/2021 
Pregão Presencial N° 05/2021 
Registro de Preços 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 

 
6. DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
6.1 No dia 26 de Maio de 2021 às 09:00hs, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 
01 - PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 
6.2 Uma vez encerrados o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 
6.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar 
por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e 
para a prática dos demais atos do certame. 
6.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a 
ata de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
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7.1. A proposta deverá ser entregue no ENVELOPE Nº 1, em duas vias sendo uma impressa e 
outra na forma de arquivo digital utilizado-se da ferramenta Betha Auto Cotação para sua 
formulação. 
7.2. A via digital da proposta será recebida exclusivamente da seguinte forma: 
7.2.1. Deverá ser solicitado ao Setor de Licitações via telefone ou e-mail o arquivo para 
preenchimento da planilha eletrônica especificada do Sistema Betha AutoCotação, através 
do Fone (55) 3756-1084 ou e-mail licitacoes@cerrogrande.rs.gov.br. Após recebimento do 
arquivo o fornecedor deverá utilizar o sistema Betha AutoCotação para abri-lo e preencher 
os dados necessários a complementar sua proposta. Finalizado o preenchimento a licitante 
deverá salvar o mesmo arquivo enviado, com suas devidas alterações em drive removível 
(pendrive) e anexar este a via impressa da proposta no envelope n° 01. O arquivo para 
instalação do sistema Betha AutoCotação encontra-se disponibilizado sem qualquer custo 
no site da Prefeitura Municipal de Cerro Grande ou no endereço eletrônico: 
http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=120219091708&s=33&v=2.0.25&t=1 
7.3. A proposta impressa deverá ser aquela emitida pelo sistema Betha AutoCotação, e 
deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por seu 
procurador, observadas as seguintes características: 
a. Razão social da empresa; 
b. Descrição completa dos produtos ofertados; 
c. Preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciária, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 
operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da 
licitante vencedora. 
7.4. Após a homologação e assinatura do contrato, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) 
iniciar a entrega PARCELADA dos gêneros alimentícios. Cada entrega deverá ocorrer no 
máximo 02 (dois) dias úteis após a solicitação da Secretaria Municipal, correndo a conta do 
licitante vencedor do respectivo item as despesas necessárias para tanto. 
7.5. O prazo de validade da proposta será de no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei 
nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 
7.6 A proposta será julgada pelo MENOR PREÇO POR ITEM, apurado após a etapa dos lances 
e de acordo com as especificações do produto. 
7.7. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 
as que não atenderem aos requisitos do Item 7; 
b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 
até, no máximo, duas casas decimais depois da vírgula, sendo desprezadas as demais, se 
houver, também em eventual contratação. 

http://www.cerrogrande.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@cerrogrande.rs.gov
mailto:licitacoes@cerrogrande.rs.gov.br.
http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=120219091708&s=33&v=2.0.25&t=1


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE 

RUA AMÉRICA, 100 – CEP 98.340-000 Fone (0xx55) 3756 1100 e 1001 – Fax (0xx55) 3756 1100 

www.cerrogrande.rs.gov.br e-mail: licitacoes@cerrogrande.rs.gov 

 

 

 

 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 
proclamação do vencedor. 
OBS: Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1% sobre o 
valor do item apurado após cada lance. 
8.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  
8.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, até a proclamação do vencedor. 
8.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
8.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 
8.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
8.6.1 Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização de 
aparelho celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do 
processo, onde esses macetes tendem a retardar o procedimento. 
8.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 15 - DAS PENALIDADES deste Edital. 
8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
8.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, 
motivadamente, a respeito. 
8.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  
8.13 Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 
as que não atenderem aos requisitos do ITEM 7; 
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b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
8.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
8.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 
art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
cooperativas que atenderem ao item 3.3. e 3.3.1, deste edital. 
8.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 
superiores em até 5%(cinco por cento) à proposta de menor valor. 
8.16 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de 
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5(cinco) minutos, nova proposta, 
inferior aquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 
vencedora do certame. 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 
da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 
pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.15.1 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 
8.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as 
exigências do item 8.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 
detentor da proposta originariamente de menor valor. 
8.18 O disposto nos itens 8.15 a 8.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa que atenderem ao item 3.3 e 3.3.1. deste edital. 
8.19 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos. 
8.20 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 
Departamento de Compras e Licitações deste Município. 
8.21 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 
9. DA HABILITAÇÃO: 
9.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 
Nº 02, os documentos de habilitação a seguir: 
9.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme modelo do ANEXO IV. 
9.1.2. Da Habilitação Jurídica 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
9.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o 
objeto licitado; 
b) 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); 
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Certidão Negativa Trabalhista. 
g) Alvará Sanitário válido, expedido pela sede do licitante. 
9.1.4. Da qualificação técnica: 
a) Documentação que comprove a inscrição da licitante junto ao Sistema de Inspeção 
Municipal, Estadual ou Federal para a comercialização dos itens 20, 21, 22 e 24, conforme 
Termo de Referência no ANEXO I deste Edital. 
9.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 
ao item 3.3. e 3.3.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 
fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 
9.3 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
9.4 Ocorrendo a situação prevista no item 9.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 
licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da 
habilitação. 
9.5 O benefício de que trata o item 9.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 
9.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na inabilitação do 
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.12, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 15.4, alínea “a”, deste edital. 
9.7 O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o 
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização 
do envelope. 
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Obs.: Todos os documentos, exigidos no presente edital, poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da Prefeitura 
de Cerro Grande, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles 
obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 
10. DA ADJUDICAÇÃO: 
10.1 Em caso de desatendimento às exigências habilitantes, o Pregoeiro 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 o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
10.2 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na 
ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
10.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da 
melhor proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
                                      : 
11.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 
Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis 
antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o 
viciaram. 
11.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 
11.3 Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do 
licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor 
recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
11.4 A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de 
recurso. 
11.5 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 
razões indicadas pelo licitante na sessão pública. 
11.6 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12. DA ENTREGA: 
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12.1 O presente objeto deverá ser entregue parceladamente, conforme a necessidade, 
mediante requisição da respectiva secretaria em até 2 (dois) dias úteis a contar da data da 
solicitação. 
12.2 Verificada a não-conformidade do objeto, o licitante vencedor deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste Edital. 
12.2.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues conforme segue: 
a) Alimentos não perecíveis quinzenalmente, conforme solicitação da respectiva Secretaria. 
b) Alimentos perecíveis semanalmente, conforme solicitação da respectiva Secretaria. 
12.2.2 Os objetos desta licitação deverão ser entregues nos seguintes locais: 
a) A entrega dos Gêneros Alimentícios referentes a Merenda Escolar deverá ocorrer  
diretamente nas escolas, sendo: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Érico 
Veríssimo - na Rua Vinte de Setembro, 220; Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Nassib Nassif - na Linha Cordilheira, s/n, Interior; Escola Municipal de Ensino Fundamental 
João Raimundi – Linha Barra do Bugre, s/n, Interior;  Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Getúlio Vargas – Linha Boa Vista, s/n, Interior, todas no Município de Cerro 
Grande/RS, de Segunda a Sexta-feira, nos horários das 8hs às 12hs e das 13:00hs às 
17:00hs.  
12.3. A Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, devendo 
conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do Pregão 
e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 
posterior liberação do documento fiscal. 
 
13. DO PAGAMENTO: 
13.1 O pagamento será efetuado através de TED ou transferência Bancária em nome da 
empresa vencedora do certame, até o 10° dia útil ao mês subsequente ao da entrega dos 
produtos e da emissão da Nota Fiscal. 
13.2 A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, o 
nº do Processo Licitatório e a indicação do número do Pregão a fim de se acelerar o 
trâmite e liberação do documento fiscal para pagamento. 
13.3 As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido aos 
vínculos orçamentários. 
 
14. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS: 
14.1 Estima-se que para a respectiva Ata de Registro de Preços sejam adquiridos os itens 
descritos e constantes no Anexo I do presente Edital, em período não superior a 12 meses. 
 
15. DAS PENALIDADES: 
15.1 A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
15.2 Os atrasos injustificados nas entregas dos materiais sujeitarão o FORNECEDOR ao 
pagamento de multa correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do preço da Nota 
de Empenho, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) deste preço, sem 
prejuízo das demais sanções previstas nesta. 
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15.3 O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da obrigação. 
15.4 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 
15.5 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 
ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos 
do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 
15.6 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
15.7 Nenhum pagamento será efetuado 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 Todos os produtos ofertados deverão atender aos requisitos de qualidade, utilidade, 
armazenamento e segurança compatíveis com as recomendadas pela vigilância sanitária, 
Anvisa, MAPA, ABNT ou norma equivalente e os produtos deverão apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 
16.2 Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Cerro Grande, no 
Departamento de Compras e Licitações, sito Rua América, 100, Bairro Centro, pelo telefone 
(55) 37561084, ou pelo e-mail: licitacoes@cerrogrande.rs.gov.br, em horário de expediente, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para 
recebimento dos envelopes. 
16.3 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras 
e Licitações. 
16.4 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 
subsequentes aos ora fixados. 
16.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de telefone e e-mail. 
16.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
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conveniência do Município de Cerro Grande, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, 
da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 
16.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
16.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 
Federal nº 8666/93). 
 
 
 
16.9 São anexos deste Edital: 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II - Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento;  
Anexo IV - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal; 
Anexo V – Declaração de Enquadramento de Microempresa; 
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
 
16.10 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Rodeio Bonito- RS, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 

Cerro Grande - RS, 14 de Maio de 2021. 
  
 
 
 

VALMOR JOSE CAPELETTI 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO BÁSICO 
 

ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E 
NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE CERRO GRANDE/RS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER 
A DEMANDA MUNICIPAL. 

 
CONCEITO 
A Lei 8.666/93 que regulamenta o Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, estabelece 
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos realizados pela administração 
pública. 
Nos termos do Art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, que instrui os processos de licitação: 
 “Art. 6º 
 (...) 
 IX. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e 
que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 
execução. 
 (   ) ” 
O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio fundamental da isonomia 
o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem definida o 
objeto, compreendendo os limites aos quais ficarão sujeitos os vencedores de licitação e 
contratantes com a instituição pública. 

 
1. OBJETO: 
1.1 Formações de Ata de Registro de Preços para a aquisição parcelada de Gêneros 
Alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinados à Merenda Escolar das Escolas 
Municipais e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no âmbito do 
Município de Cerro Grande/RS, mediante Sistema de Registro de Preços, visando atender a 
demanda municipal, conforme tabela abaixo: 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unitário R$ 

1.  Abacaxi: fruta in natura, espécie redonda, aplicação alimentar. 
Características gerais: sãos, frescos, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, de 
1ª qualidade, apresentar grau médio de maturação tal que 

kg 50 7,50 
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lhes permita suportar a manipulação, transporte e 
conservação em condições adequadas para o consumo, estar 
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica 
que afete a sua aparência e qualidade. A polpa deverá se 
apresentar intacta e firme. Não serão permitidos manchas ou 
defeitos na casca.  

2.  Açúcar cristal obtido da cana-de-açúcar, tipo cristal, com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio, com teor de sacarose 
mínimo de 98,5%, sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas e de enxofre. Embalagem primária deve conter, 
marca, data de fabricação, lote, data de validade, ingredientes 
e informação nutricional, deve estar íntegra e não violada. 
Embalagem secundária plástica e resistente ou em caixas 
próprias para este fim, livre de sujidades. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entrega.  

kg 700 2,93 

3.  Alho: aspecto físico em cabeça, in natura, tamanho grande, 
boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de 
sujidades, parasitas e larvas, sem presença de brotos, tipo 
branco. 

kg  0 30,50 

4.  Amendoim: cru, descascado, selecionado tipo 1, safra nova, 1ª 
qualidade, constituído de grãos inteiros e sadios, com umidade 
permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e 
mistura de outras espécies e atendendo as condições gerais da 
norma de identidade, qualidade, apresentação, e embalagem 
do ministério da agricultura entre outras normas técnicas em 
rigor. embalagem plástica, atóxica, transparente, resistente, 
íntegra e não violada, deve conter rótulo especificando marca, 
quantidade, informação nutricional, data de fabricação, lote e 
data de validade.  

kg 50  3,23 

5.  Amido de milho: amido de milho, tipo Maizena. Embalagem 
primária deve conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, data de fabricação, 
lote, data de validade, quantidade de produto, deve estar 
íntegra e não violada embalagem secundária plástica e 
resistente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da 
entrega. 

kg 40 7, 0 

6.  Arroz branco: tipo 1, longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com umidade permitida em lei, isento de sujidades, materiais 
estranhos, parasitas e larvas. Embalagem primária atóxica, 
transparente, apresentando marca, procedência, data de 

kg 600 4,33 
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fabricação, lote, validade, informação nutricional. Embalagem 
secundária plástica e resistente ou em caixas próprias para 
este fim, livre de sujidades. Prazo de validade mínimo de 6 
meses a partir data de entrega. Deverá apresentar registro no 
Ministério da Agricultura.  

7.  Arroz Integral: Constituído de grãos inteiros, com umidade 
permitida em lei, isento de sujidades, materiais estranhos, 
parasitas e larvas. Embalagem primária atóxica, transparente, 
apresentando marca, procedência, data de fabricação, lote, 
validade, ingredientes e informações nutricionais. Embalagem 
secundária plástica e resistente ou em caixas próprias para 
este fim, livre de sujidades. Prazo de validade mínimo de 
6(seis) meses a partir da data de entrega. Deverá apresentar 
registro no Ministério da Agricultura.  

kg 20 7,25 

8.  Arroz parboilizado: tipo 1, longo fino, constituídos de grãos 
inteiros, com umidade permitida em lei, isento de sujidades, 
materiais estranhos, parasitas e larvas. Embalagem primária 
atóxica, transparente, apresentando marca, procedência, data 
de fabricação, lote, validade, informação nutricional. 
Embalagem secundária plástica e resistente ou em caixas 
próprias para este fim, livre de sujidades. Prazo de validade 
mínimo de 4 (quatro) meses a partir data de entrega. Deverá 
apresentar registro no Ministério da Agricultura.  

kg 30 5,03 

9.  Banana caturra: fruta in natura, espécie caturra. 
Características: ser frescos, aroma e cor da espécie e 
variedade, tamanho médio, apresentar grau de maturação 
médio que lhes permita suportar a manipulação, transporte e 
conservação em condições adequadas para o consumo, estar 
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica 
que afete a sua aparência e qualidade. Não serão permitidos 
manchas ou defeitos na casca. Embalagem: o produto deverá 
estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, 
resistente, transparentes. 

kg 650 4,25 

10.  Batata inglesa branca: legume in natura. Características: de 1ª 
qualidade, tamanho médio e uniformes, lisa, graúda, firme, 
intacta, sem lesões de origem física ou mecânica e livre de 
brotos. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. 
Embalagem: acondicionada em sacos de juta ou em 
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes. 

kg 250 4,75 

11.  Biscoito doce, do tipo Maizena, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 

pacote  60 9, 6 
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dupla face. Embalagem de no mínimo 800g. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade de no 
mínimo 6 (seis) meses. 

12.  Biscoito doce, do tipo Maria, de sabor, cor e odor 
característicos, textura crocante, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de 
dupla face. Embalagem de no mínimo 800g. Isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade de no 
mínimo 6 (seis) meses. 

pacote  50 8,75 

13.  Biscoito salgado, tipo água e sal, isento de gordura trans, 
ausente de biscoitos quebrados, pacotes de 800g. Validade de 
no mínimo 6 meses. 

pacote  40 9,75 

14.  Biscoito doce, do tipo Amanteigado, sem glúten, de sabor, cor 
e odor característicos. Embalagem de no mínimo 100g. Isento 
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade de 
no mínimo 6 (seis) meses. 

pacote  50  0,50 

15.  Biscoito salgado integral, de sabor, cor e odor característicos. 
Embalagem de no mínimo 800g. Isento de sujidades, parasitas, 
larvas e material estranho. Validade de no mínimo 6 (seis) 
meses. 

pacote  40  0,66 

16.  Café solúvel, em pó, descafeinado, acondicionado em 
embalagem de vidro ou plástico, livre de impurezas como 
cascas, paus, com ausência de larvas, parasitas e substâncias 
estranhas. Embalagens de 200g. Na embalagem deve constar 
informações do produto, prazo de validade mínima de 10 (dez) 
meses. 

unidade 70  2,62 

17.  Canela em pó: canela proveniente de cascas sãs, limpas e 
secas. Características: pó fino e homogêneo; com aspecto 
cheiro aromático e sabor próprios, livre de sujidades e 
materiais estranhos a sua espécie. Demais condições de 
acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif 
e outras). A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e  procedência, número do lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade 
mínima de 6 meses. Embalagem com 25 gramas. 

Pote 20 3, 6 

18.  Canjica de milho branco tipo 1, contendo 80% de grãos 
inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matérias terrosas, parasitos e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade. Validade 
mínima de cinco meses. 

kg 40 4,33 

19.  Carne bovina moída: carne bovina quarto desossado, moída, kg 720 29,90 
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resfriada. Sem gordura. Cor, odor e sabor característicos. Livre 
de odores, sabores e cores estranhas, e materiais não 
pertencentes ao produto. É obrigatória condições higiênicas 
desde o trato do gado, condições de abate, manipulação, 
processamento e transporte. Embalagem: limpa, íntegra, deve 
conter, obrigatoriamente, informações sobre o produto (data 
fabricação, validade, peso, origem) e selo de inspeção 
municipal, estadual ou federal. O transporte do produto final 
deverá ser efetuado de acordo com a legislação vigente, 
observando-se que a carne deverá ser transportada em carros 
isotérmicos ou refrigerados. 

20.  Carne de Frango: Peito de frango desossado, congelado: 
características do produto: de 1ª qualidade, sem ossos, 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, livre de sujidades, larvas e 
parasitas. embalagem: devem ser embalados individualmente 
em material transparente e atóxico, com embalagem íntegra, 
sem acúmulo de líquidos em seu interior, rótulo contendo: 
data fabricação e validade, peso, carimbo do sif, acondicionado 
em caixa papelão reforçada própria para este fim. frangos 
devem ser abatidos sob prévia inspeção veterinária e 
manipulada em condições higiênicas satisfatórias. prazo de 
validade mínimo de 3 meses a partir data de entrega. deverá 
ser congelado a temperatura de 18°c (dezoito graus negativos). 

kg 250  0,63 

21.  Carne de Frango: Cortes de frango congelado, coxa e 
sobrecoxa sem dorso. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, ingredientes, número de lote, data 
de fabricação e validade, quantidade de produto e atender as 
exigências do ministério da agricultura e dipoa e do 
regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal. Prazo de validade mínimo de 3 meses. 

kg 500 8,66 

22.  Carne suína, tipo paleta ou quarto, resfriada, sem capa de 
gordura, aspecto próprio, não amolecida ou pegajosa, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios. 
Acondicionada em embalagem adequada. 

kg 4 0 20,63 

23.  Chocolate em pó, de primeira qualidade, deve ser fabricado 
com matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, 
parasitas e detritos vegetais ou animais e em perfeito estado 
de conservação. Na embalagem deve constar informações do 
produto, prazo de validade mínima de 10(dez) meses. 

kg 80  0,00 

24.  Colorau colorífico: tipo vermelhão, em pó, fino homogêneo, 
obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e 
moídos, de coloração vermelha, aspecto com cor, cheiro e 

kg 50   ,83 

http://www.cerrogrande.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@cerrogrande.rs.gov


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE 

RUA AMÉRICA, 100 – CEP 98.340-000 Fone (0xx55) 3756 1100 e 1001 – Fax (0xx55) 3756 1100 

www.cerrogrande.rs.gov.br e-mail: licitacoes@cerrogrande.rs.gov 

 

 

 

sabor próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, 
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, 
hermeticamente vedado e resistente, inviolado. Deve conter 
rótulo com identificação, peso, informações nutricionais, data 
de fabricação, lote e validade. Embalado em caixa de papelão 
reforçado, própria para este fim. Data de validade mínima de 6 
(seis) meses a contar a partir da data de entrega.  

25.  Cravo da índia: proveniente de material sã e limpo, livre de 
sujidades, e materiais estranhos a sua espécie. Características: 
cor, odor e sabor próprios. Acondicionada em saco plástico 
transparente e atóxico ou em condicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. Demais condições de acordo com as 
normas de saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e outras). A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e  procedência, número do lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade 
mínima de 6 meses. Embalagem com 15 gramas. 

Pote 20 3,45 

26.  Creme de leite: Pasteurizado, 100% de origem animal, cor, 
odor e sabor próprios. Livre de sujidades, mofos, odores 
estranhos ou qualquer substância nociva, parasitos e de 
detritos não pertencentes a espécie. Embalagem limpa, 
atóxica, não amassadas, não estufadas, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações nutricionais, 
ingredientes, número de lote, data de fabricação e validade, 
quantidade de produto e atender as exigências do Ministério 
da Agricultura e DIPOA e do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Prazo de 
validade não pode ser inferior a 04 meses a partir da data de 
entrega. Embalagem de 200 gramas. 

Unidade  00 3,58 

27.  Cuca doce recheada caseira, diversos sabores, peso na faixa de 
700g, embalagem reforçada, constando data de fabricação e 
prazo de validade e informação nutricional no rótulo. 

Unidade  20 9,00 

28.  Cuca doce caseira sem recheio, peso na faixa de 700g, 
embalagem reforçada, constando data de fabricação e prazo 
de validade e informação nutricional no rótulo fresca, feita 
com ingredientes de qualidade, de consistência macia e 
aerada. 

Unidade  30 8,00 

29.  Doce de frutas, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação. Validade mínima de 3 meses a contar da data de 

kg  00  0,00 
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entrega e registro do produto conforme legislação. 

30.  Ervilha em lata, imersas ou não em líquido de cobertura 
apropriada submetida a processo tecnológico adequado antes 
ou depois de hermeticamente fechados, os recipientes 
utilizados a fim de evitar a sua alteração.  Embalagem de 200 
gramas. 

Unidade 250 3,00 

31.  Extrato de tomate, preparado com tomates maduros 
selecionados, açúcar e sal, não deve conter conservadores ou 
glúten, fonte de vitamina A, E e fibras, isento de sujidades e 
fermentação. Embalagem de 340g. Validade mínima de 10 
meses a contar da entrega. 

Unidade 200 3,25 

32.  Farinha de milho: características: moída fina, amarela sem sal, 
cor, odor e sabor característicos. Enriquecida com ferro e ácido 
fólico. Embalada em plástico atóxico de 1 kg transparente, 
incolor e selado. Isenta de mofo, bolores, fungos e larvas, livre 
de sujidades e odores estranhos e substâncias nocivas. Deve 
apresentar rótulo contendo identificação, marca, peso, 
ingredientes, informações nutricionais, lote, data de fabricação 
e validade. Validade mínima de 6 meses a contar a partir da 
data de entrega.  

kg  00 3,92 

33.  Farinha de tapioca, feita a base de fécula de mandioca. 
Validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de 
entrega. 

kg  0 8,00 

34.  Farinha de trigo, especial: enriquecida com ácido fólico e ferro. 
Livre de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos a 
espécie. Produto obtido a partir de cereal limpo. Não poderá 
estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino 
branco, cheiro e sabor próprio. Acondicionada em embalagem 
limpa, não violada e resistente. A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, e 
número do registro no órgão competente. Prazo de validade 
de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.  

kg 400 3,26 

35.  Fermento biológico: características: em pó, seco, instantâneo. 
Livre de sujidades e materiais não pertencentes a espécie. 
Embalagem atóxica, resistente, íntegra e não violada. Deve 
conter rótulo com identificação, marca, peso, ingredientes, 
informações nutricionais, data de fabricação, lote e data de 
validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar a partir 
da data de entrega. Embalagem com 125 gramas. 

Unidade 50 7,97 

36.  Fermento químico: características: em pó. Livre de sujidades e 
materiais não pertencentes a espécie. Embalagem atóxica, 

Unidade 40 4,00 
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resistente, íntegra e não violada. Deve conter rótulo com 
identificação, marca, peso, ingredientes, informações 
nutricionais, data de fabricação, lote e data de validade. 
Validade mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data de 
entrega. Embalagem com 100 gramas. 

37.  Iogurte Sabores: morango, frutas vermelhas ou pêssego. 
Iogurte parcialmente desnatado, com polpa de fruta. Ter 
embalagem com informações nutricionais e lista de 
ingredientes, data de validade e lote, e ter registro no 
Ministério da Agricultura. Temperatura máxima de 10° C a 
contar com a data de entrega.  

Litro 800 4,72 

38.  Leite condensado: Origem animal, cor, odor e sabor próprios. 
Livre de sujidades, mofos, odores estranhos ou qualquer 
substância nociva, parasitos e de detritos não pertencentes a 
espécie. Embalagem limpa, atóxica, não amassadas, não 
estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, ingredientes, número de lote, data d 
fabricação e validade, quantidade de produto e atender as 
exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal. Prazo de validade mínimo de 4 meses a partir 
da entrega. Embalagem tetrapak de 395 gramas. 

unidade 50 4,78 

39.  Leite de SOJA, isenta de lactose e proteína do leite de vaca. O 
produto deve apresentar data de validade de no mínimo 4 
(quatro) meses, contados a partir da data de entrega. O leite 
utilizado deve apresentar-se norma e fresco, aspecto líquido, 
cor branca, odor e sabor característicos. Armazenado em 
embalagem de 01 litro, caixa multilaminada, cartonada, 
asséptico impermeável ao ar, luz e microrganismos e não 
deverá apresentar sinais de alterações das embalagens, bem 
como quaisquer modificações de naturezas físicas, químicas 
ou sensoriais do produto. Na embalagem primária deverão 
constar ainda as seguintes informações, impressas na própria 
embalagem. Registro em vigência no órgão competente.  

Litro 50 9,95 

40.  Leite em pó integral: fortificado com ferro e enriquecido com 
vitaminas A, C e D. Livre de partes danificadas e amassadas. 
Com prazo de validade de 1 ano, a contar da data de entrega, 
tendo em seu rótulo informação nutricional por porção, prazo 
de validade e lote. 

kg 50 29, 7 

41.  Leite integral UHT homogeneizado e envasado sob condições 
assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente 

Litro 800 3,80 
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fechadas. O produto deve apresentar data de validade de no 
mínimo 04 (quatro) meses, contados a partir da data de 
entrega. O produto deve ser fabricado com matérias-primas 
de boa qualidade isentas de matéria terrosa, parasitas e em 
perfeito estado de conservação. O leite utilizado deve 
apresentar-se normal e fresco. Características sensoriais: 
aspecto líquido, cor branca, odor e sabor: característicos, sem 
sabores nem odores estranhos. Não deve ter microrganismos 
capazes de proliferar em condições normais de 
armazenamento e distribuição. Embalagem tetrapak de 01 
litro. 

42.  Leite integral UHT, ZERO LACTOSE. O produto deve apresentar 
data de validade de no mínimo 4 (quatro) meses, contados a 
partir da data de entrega. O leite utilizado deve apresentar-se 
norma e fresco. Características sensoriais: aspecto líquido, cor 
branca, odor e sabor característicos. Armazenado em 
embalagem de 01 litro, caixa multilaminada, cartonada, 
asséptico impermeável ao ar, luz e microrganismos e não 
deverá apresentar sinais de alterações das embalagens, bem 
como quaisquer modificações de naturezas físicas, químicas 
ou sensoriais do produto. Na embalagem primária deverão 
constar ainda as seguintes informações, impressas na própria 
embalagem. Registro em vigência no órgão competente. 
Embalagem tetrapak de 01 litro. 

Litro 50 5,25 

43.  Mamão: fruta in natura, espécie redonda, aplicação alimentar. 
Características: de 1ª qualidade, grau médio de 
amadurecimento, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, com polpa 
firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionado em embalagem 
plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes e 
embalagem secundária de papelão próprio para este fim. 

kg  00 9,25 

44.  Manga: fruta in natura, para aplicação alimentar. 
Características: 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
Acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, 
resistente, transparentes e embalagem secundária de papelão 
própria para este fim. 

kg  00 8,75 

45.  Manjericão, embalagem com 100g. Unidade 50 9,00 

46.  Margarina vegetal, sem sal, embalagem plástica transparente, unidade 60 8,63 
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atóxica, resistente, íntegra e não violada. Embalagem deve 
conter especificações, marca, peso, ingredientes, informação 
nutricional, data de fabricação, lote e data de validade. Prazo 
de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. Temperatura: resfriada.  Embalagem de 500 gramas. 

47.  Massa caseira com ovos – tipo Espaguete/talharim, constando 
data de fabricação e prazo de validade e informação 
nutricional no rótulo.  

kg 200 6,95 

48.  Massa caseira com ovos – tipo Macarrão, constando data de 
fabricação e prazo de validade e informação nutricional no 
rótulo. 

pacote  50 6,95 

49.  Massa para pastel, embalagem de polietileno atóxico pacote 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. 
Validade mínima de 1 mês a contar da data da entrega. 
Tamanho G. 

Pacote  00 7,66 

50.  Massa para pastel, tamanho médio. Embalagem de polietileno 
atóxico, não violada, com identificação no rótulo dos 
ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data 
de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar 
a partir da data de entrega. Embalagem com 500 gramas. 

Pacote 50 5,60 

51.  Milho para pipoca: tipo premium, safra nova, 1ª qualidade, 
constituído de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida 
em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura de 
outras espécies e atendendo as condições gerais da norma de 
identidade, qualidade, apresentação, e embalagem do 
ministério da agricultura entre outras normas técnicas em 
rigor. embalagem saco plástico transparente, atóxico e 
resistente, não violado e íntegro, contendo identificação, 
marca, lote, data de validade. validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega.  

kg 80 6,08 

52.  Milho verde, em conserva: em conserva, grãos inteiros e sãos, 
imerso em líquido, tamanho e coloração uniformes, produto 
preparado com os grãos previamente debulhados e pré-
cozidos, imersos em líquido de cobertura apropriados, 
submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois 
de hermeticamente fechados nos recipientes utilizados, a fim 
de evitar sua alteração. Estar isento de fermentação e de 
indicadores de processamento defeituoso. Sem corantes 
artificiais sento de sujidades e fermentação não devem estar 
amassados; estufados; não devem conter perfurações; 
Embalagem tetrapak de 200 gramas. 

unidade  00 3,08 
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53.  Mortadela sem gordura, fatiada, sem cubos de toucinho, 
embalagem de 1kg. 

kg 200 8, 2 

54.  Óleo de soja: extraído da soja por processo de refinamento, 
obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias 
estranhas. Características de coloração clara, obedecendo a 
requisitos de qualidade, odor, sabor e isento de impurezas. 
Acondicionado em frasco plástico tipo pet, atóxico e resistente, 
íntegro e não violado. Embalagem deve conter rótulo 
especificando marca, quantidade, ingredientes, informação 
nutricional, data de fabricação, validade e lote. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. Embalagem pet com 900 ml. 

Unidade 600 8,92 

55.  Orégano: obtido da folha de origanum vulgaris, sã, limpa e 
seca, acompanhada ou não de pequena porção de sumidades 
florais, livre de sujidades, e materiais estranhos a sua espécie. 
Acondicionado em saco plástico transparente e atóxico ou em 
condicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. Demais condições 
de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (anvisa, 
sif e outras). A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, número do lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade 
mínima de 6 meses a contar a partir da data de entrega. 
Embalagem de 100 gramas. 

Unidade 30 5,63 

56.  Ovos: ovos brancos de galinha, tamanho grande e 
padronizado, de 1ª qualidade, frescos, isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). devem apresentar o carimbo do sif, 
identificação do lote, data de fabricação e validade. 
embalagem: acomodados em caixas próprias para este fim, 
que estejam em perfeitas condições estruturais, padronizadas 
e lacradas. 

dúzia 350 8,25 

57.  Pão de forma, fatiado: tipo sanduíche. Características: aspecto 
de massa cozida, o pão deverá apresentar duas crostas: um 
interior e outra mais consistente, bem aderente ao miolo. O 
miolo deverá ser poroso, leve e homogêneo, elástico, não 
aderente aos dedos ao ser comprimido, e não deverão 
apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou 
avermelhados. Sabor e odor característicos. Cor: a parte 
externa deverá ser amarelada, amarelo-pardacenta, e o miolo 
deverá ser de cor branca, ou branco-parda. Devem ser 
preparados a partir de matérias-primas sãs, de primeira 

kg  30 8,00 
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qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou 
malcozido. 
Somente serão recebidos os produtos que tenham sido 
fabricados e embalados no período máximo de 1(um) dia 
corrido, que antecedem a data de entrega.  

58.  Pão sovado de cachorro quente médio: características: aspecto 
de massa cozida, o pão deverá apresentar duas crostas: um 
interior e outra mais consistente, bem aderente ao miolo. O 
miolo deverá ser poroso, leve e homogêneo, elástico, não 
aderente aos dedos ao ser comprimido, e não deverão 
apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou 
avermelhados. Sabor e odor característicos. Cor: a parte 
externa deverá ser amarelada, amarelo-pardacenta, e o miolo 
deverá ser de cor branca, ou branco-parda. Devem ser 
preparados a partir de matérias-primas sãs, de primeira 
qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitos e em perfeito 
estado de conservação. 
Somente serão recebidos os produtos que tenham sido 
fabricados e embalados no período máximo de 1(um) dia 
corrido, que antecedem a data de entrega.  

kg 500  4,00 

59.  Pó para Gelatina, diversos sabores, colorido e aromatizado 
artificialmente,  

kg 60 20,50 

60.  Pó para Pudim, diversos sabores, ingredientes: Açúcar, amido, 
sal, espessante, carragena, aromatizante, edulcorantes 
artificiais ciclamato de sódio, acessulfame de potássio e 
sacarina sódica e corantes. Embalagem com 50g. 

Unidade 500 2,36 

61.  Polvilho azedo, embalagem de 500g reforçada, constando data 
de fabricação e prazo de validade e informação nutricional no 
rótulo, sem glúten.  

pacote 200 3,95 

62.  Presunto cozido. Sem gordura, sem pimenta, fatiado, obtido de 
pernil ou outra parte do suíno sadio, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, isento de sujidades, parasitas, larvas, 
acondicionado em embalagem atóxica que contenha 
informações da marca, selo de inspeção e prazo de validade, 
não superior a 02 meses da data de entrega.  

kg 60  4,33 

63.  Queijo prato, produto elaborado unicamente com leite de 
vaca, com aspecto de massa semidura, cor amarela 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado 

kg 200 20,50 

64.  Queijo mussarela fatiado. Livre de odores e sabores estranhos. 
Ausência de qualquer tipo de impureza, elementos estranhos e 
substâncias proibidas. Deve conter selo de inspeção municipal, 

kg 60 3 ,50 
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estadual ou federal.  

65.  Sagu: origem de mandioca, tipo 1. Livre de sujidades e 
materiais não pertencentes a espécie. Embalagem plástica 
atóxica, resistente, íntegra e não violada. Deve conter rótulo 
especificando marca, quantidade, ingredientes, informação 
nutricional, data de fabricação, lote e data de validade. 
Validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de 
entrega.  

kg 50 8,20 

66.  Sal: refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais 
brancos, com dosagem de sais de iodo de acordo com a 
legislação federal específica. Livre de sujidades e materiais não 
pertencentes a espécie. Embalagem plástica atóxica, 
resistente, íntegra e não violada. Deve conter rótulo 
especificando marca, quantidade, ingredientes, informação 
nutricional, data de fabricação, lote e data de validade. 
Validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de 
entrega.  

kg 70  ,50 

67.  Sal Amoníaco, ingredient: Bicarbonato de Amônia, sem gluten. 
Embalagem com 100g. 

pacote 30  ,72 

68.  Salsicha: tipo hot dog solta. Características: sem corante, 
composta de carne de frango, fresca, com condimentos 
triturados, misturados e cozidos. O produto não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou 
consistência anormal com indícios de fermentação. 
Embalagem: transparente devidamente acondicionada em 
pacotes rotulados e com identificação do sif, ingredientes, 
informação nutricional, data de fabricação e validade do 
produto. Embalagem com lacre original do fabricante.  
Validade: 120 dias contados a partir da data de entrega. 

kg 300   ,50 

69.  Sardinha, com óleo, Rica em ômega 3, proteína de alta 
qualidade e vitamina D, embalagem de 250g 

Unidade 60 4,66 

70.  Tomate, longa vida: legume in natura, 1ª qualidade, tamanho 
médio, presentar grau médio de maturação tal que lhes 
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em 
condições adequadas para o consumo, com polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades 
parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, 
rachaduras e cortes.  embalagem: o produto deverá estar 
acondicionado em embalagem atóxica e resistente. 

kg 300 5,25 

71.  Vinagre de Maçã, Embalagem de 750 ml. A embalagem deve 
estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação 

unidade 50 3,80 
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de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de 
validade, informação nutricional e ingredientes. 

 
2. CONDIÇÕES E ENTREGAS DOS PRODUTOS: 
2.1. Os produtos serão retirados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da 
administração municipal, tendo a empresa que separar e encaixotar as mercadorias por 
escola, conforme pedido emitido pela Secretaria Municipal de Educação, num prazo de dois 
dias úteis. 
2.2. A entrega dos alimentos, da merenda escolar, não perecíveis será feita quinzenalmente, 
nas escolas, em até 02 (dois) dias úteis contados da solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação. 
2.3. A entrega dos alimentos perecíveis será feita diretamente nas escolas, semanalmente, 
em até 02 (dois) dias úteis contados da solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
2.4. O responsável pelo recebimento dos produtos fará a conferência no ato da entrega dos 
gêneros alimentícios, conforme solicitado no pedido. 
2.5. Os produtos que não apresentarem condições para uso ou estiverem fora das 
especificações e condições exigidas não serão aceitos, devendo ser providenciada a troca 
num prazo máximo de 48 horas, ensejando aplicação de multa o não cumprimento deste 
item. 
2.6. O transporte dos gêneros alimentícios correrá por conta da licitante vencedora e, 
deverá ser feito de forma adequada, garantindo a qualidade dos produtos. 
2.7. A entrega dos produtos, objeto desta licitação, será nos seguintes locais: 
a) A entrega dos Gêneros Alimentícios referentes a Merenda Escolar deverá ocorrer  
diretamente nas escolas, sendo: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Érico 
Veríssimo - na Rua Vinte de Setembro, 220; Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Nassib Nassif - na Linha Cordilheira, s/n, Interior; Escola Municipal de Ensino Fundamental 
João Raimundi – Linha Barra do Bugre, s/n, Interior;  Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Getúlio Vargas – Linha Boa Vista, s/n, Interior, todas no Município de Cerro 
Grande/RS, de Segunda a Sexta-feira, nos horários das 8hs às 12hs e das 13:00hs às 
17:00hs.  
 
3. JUSTIFICATIVA: 
3.1. A prefeitura tem como atribuição, dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as 
suas secretarias, setores e unidades de atendimento, de maneira que as mesmas 
desempenhem suas funções administrativas ou operacionais de forma a atender o princípio 
da eficiência e qualidade à população em geral.  
3.2. A realização da aquisição de gêneros alimentícios através da modalidade Pregão 
considera as vantagens efetivas e práticas permitindo uma ampla concorrência, de tudo que 
se compra no exercício e o que faltar poderá ser então enquadrado na modalidade 
pertinente de licitação ou dispensa de licitação, bem como redução do número de processos 
licitatórios, agilidade na ora da aquisição dos produtos, atendimento de demandas 
imprevisíveis, redução dos custos da licitação e maior transparência das aquisições. A 
aquisição dos gêneros alimentícios possibilitará o preparo da alimentação escolar. 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
4.1 DA CONTRATADA: 
a) Realizar a entrega dos produtos conforme especificado no Edital, respeitando os prazos e 
os locais de entrega bem como as especificações constantes no presente termo; 
b) Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de 
perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
c) Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do 
Município; 
d) Dar ciência ao Município, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar; 
e) Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras que forem 
devidas, referentes ao objeto; 
f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
g) Manter, durante o período da prestação dos serviços, todas as condições de habilitação 
exigidas neste Termo; 
h) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município; 
i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes dos serviços contratados; 
j) Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da empresa que vier a ser CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.  
 
4.2. DO CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento dos gêneros alimentícios, sendo que a Contratada deverá apresentar 
a nota fiscal/fatura. A apresentação desta deverá discriminar o objeto, e será devidamente 
atestada pelo Setor Responsável. 
b) Comunicar a Contratada qualquer insatisfação quanto aos gêneros alimentícios ofertados. 
c) Atestar a execução do objeto do Pregão. 

 
5. PROPOSTA DE PREÇOS: 
5.1 Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada 
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências do edital e condições 
deste Termo de Referência e do Edital, apresentar o MENOR PREÇO POR ÍTEM. 
5.2. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos 
necessários à entrega dos produtos, bem como, quaisquer vantagens, abatimentos, todos os 
equipamentos, materiais, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes e seguros, deslocamento de pessoal, transporte, treinamento, e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da 
proposta.  
5.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da 
apresentação dos envelopes propostas de preços. 

 
6. PAGAMENTO: 
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6.1 O pagamento será efetuado em nome da empresa vencedora do certame, através de 
transferência bancária em conta corrente ou TED, até o 10° dia útil ao mês subsequente a 
entrega do(os) produto(os) e emissão da Nota Fiscal.  
6.2 Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
05/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, bem como nome do Banco, nº da Conta-Corrente e 
Agência bancária, da empresa.  
6.3 Qualquer erro ou omissão, ocorridos na documentação fiscal enquanto não solucionado 
pela CONTRATADA ensejará a suspensão do pagamento. 
6.4 O Município de Cerro Grande reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à 
Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem 
aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste Edital. 
6.5 O objeto deverá ser rigorosamente, aquele descrito na nota de empenho, sendo que, na 
hipótese de entrega de serviços diversos o pagamento ficará suspenso até a respectiva 
regularização.  
 

Cerro Grande/RS, 14 de Maio de 2021. 
 
 
 
 

VALMOR JOSE CAPELETTI 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021 
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 33/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO II  
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE 
NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
 

Declaro/Declaramos, sob as penas da Lei, que 
__________________________________________________ (nome da licitante), CNPJ 
Nº _________________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
da licitação Município de Cerro Grande/RS, Pregão Presencial nº 05/2021. Declaramos 
também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de 
contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e 
contratar com a Administração Pública. 
 
 

____________________, ______ de  ______ de 2021. 
Local e Data. 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________________, 
portador(a) da cédula de identidade nº _____________ e do CPF nº _________________, a 
participar da licitação instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão 
Presencial, sob o nº 05/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
________________________________________, CNPJ nº ______________________, bem 
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  
 
 
 

____________________, ______ de  ______ de 2021. 
Local e Data. 

 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 
 
 
 
 
 
 
Observação: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 
deste procedimento licitatório. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°05/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
 
Declaro/Declaramos, sob as penas da Lei, que __________________________________ 
(nome da licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer 
trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal.  
 
 
 

____________________, ______ de  ______ de 2021. 
Local e Data. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V DA LEI 
COMPLEMENTAR N. º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI 
N. º 11.488/07) 
 
 
A empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 
contábil) ____________________________, CPF nº ____________________, declara, para 
fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 05/2021, que:  
 
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06;  
 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06;  
 
( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de 
R$ 2.400.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar n.º 123/06)  
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 
da Lei Complementar n° 123/06.  
 
 

____________________, ______ de  ______ de 2021. 
Local e Data. 

 
 
 

_______________________________________________ 
Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: _________________ 
 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
ANEXO VI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ............./2021 
 
PROCESSO DE COMPRA N° ........./2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° ............./2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação. 
 
O MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE/RS, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecida na Rua América nº 100, na cidade de Cerro Grande/RS, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 92.005.545/0001-09, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Valmor José Capeletti, 
brasileiro, casado, servidor público, RG nº 1042403913, CPF sob nº 450 453 200 20, 
residente e domiciliado na Rua 1º de Maio,s/nº centro, Cerro Grande/RS, considerando o 
julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº ................../2021, e a 
respectiva homologação, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da Empresa  ....................., sita 
na......................., inscrição no CNPJ nº ................., neste ato representada pelo ...............,  na 
quantidade estimada, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo 
as condições previstas no Processo de Compra nº ................/2021, Pregão Presencial 
n° ............/2021 – Registro de Preços e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, 
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, suas alterações 
posteriores, Lei 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1178/2007, Lei Municipal 1547/2013 e 
demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Registro de Preço para a futura e eventual aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios, 
perecíveis e não perecíveis, destinados à Merenda Escolar das Escolas Municipais e ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no âmbito do Município de Cerro 
Grande/RS, mediante Sistema de Registro de Preços, visando atender a demanda municipal. 
1.2. Os itens deverão ser entregues conforme as embalagens solicitadas no edital. 
1.3. Condições e entregas dos Produtos: 
1.3.1. Os produtos serão retirados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da 
administração municipal, tendo a empresa que separar e encaixotar as mercadorias por 
escola, e realizar a entrega no local correspondente, conforme pedido emitido pela 
Secretaria responsável, num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
1.3.2. A entrega dos alimentos, da merenda escolar, não perecíveis será feita 
quinzenalmente nas escolas, em até 02 (dois) dias úteis contados da solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação. 
1.3.3. A entrega dos alimentos perecíveis será feita diretamente nas escolas, semanalmente, 
em até 02 (dois) dias úteis contados da solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
1.3.4. O responsável pelo recebimento dos produtos fará a conferência no ato da entrega 
dos gêneros alimentícios, conforme solicitado no pedido. 
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1.3.5. Os produtos que não apresentarem condições para uso ou estiverem fora das 
especificações e condições exigidas não serão aceitos, devendo ser providenciada a troca 
num prazo máximo de 48 horas, ensejando aplicação de multa o não cumprimento deste 
item. 
1.3.6. O transporte dos gêneros alimentícios correrá por conta da licitante vencedora e, 
deverá ser feito de forma adequada, garantindo a qualidade dos produtos. 
1.3.7. A entrega dos Gêneros Alimentícios referentes a Merenda Escolar deverá ocorrer, 
obrigatoriamente, nos seguintes locais: 
a) Diretamente nas escolas, sendo: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 
Érico Veríssimo - na Rua Vinte de Setembro, 220; Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Nassib Nassif - na Linha Cordilheira, s/n, Interior; Escola Municipal de Ensino Fundamental 
João Raimundi – Linha Barra do Bugre, s/n, Interior;  Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Getúlio Vargas – Linha Boa Vista, s/n, Interior, todas no Município de Cerro 
Grande/RS, de Segunda a Sexta-feira, nos horários das 8hs às 12hs e das 13:00hs às 
17:00hs.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE 
2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da 
data de sua publicação. 
2.2. Nos termos do §4º do art. 15 da lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Cerro Grande não será obrigado a efetuar a 
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na cláusula primeira, 
podendo utilizar para tanto outros meios, desde que permitidos por Lei, sem que deste fato 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à 
Secretaria Municipal de Educação – como Órgão Gestor. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO: 
4.1. Os itens, as especificações, as unidades, as quantidades, marca e os preços unitários 
estão registrados nesta Ata de Registro de Preços, e encontram-se indicados na tabela 
abaixo: 

Item Especificação  Marca Un. Quant. Valor 
unitário R$ 

Valor 
total 
R$ 

01       

02       
       

Valor total por extenso:  
 
4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo), nos 
termos do art. 65, II, “d” e §5º da Lei nº 8.666/93. 
4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em ampla pesquisa de mercado. 
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4.4. Nos preços supracitados estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, 
taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
transporte, frete, que eventualmente incidam sobre a operação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
5.1. Os preços registrados, a especificação dos gêneros alimentícios, o quantitativo, as 
empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes desta Ata. 
5.2. Se o Licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 
injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não 
apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições 
vigentes. 
5.3. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de Cerro Grande se reserva 
no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, 
sendo este o novo detentor. 
5.4. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres 
estabelecidos no edital. 
5.5. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará 
disponível no site do Município de Cerro Grande, no mesmo link onde é retirado o edital. 
5.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de 
Cerro Grande negociará com o fornecedor, visando a redução do preço registrado, de forma 
a adequá-lo ao praticado no mercado. 
5.7. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Secretaria Municipal de Educação 
poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, as demais empresas 
com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em 
caso de fracasso na negociação. 
5.8. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de 
estimativa de preços. 
5.9. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 
5.9.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de 
Registro de Preços; 
5.9.2. Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, 
do art. 78 da Lei 8.666/93; 
5.9.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 
deste Registro; 
5.9.4. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
5.9.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 
5.9.6. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de 
Preços. 
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5.10. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens. 
5.11. Caso o município de Cerro Grande não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de 
Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o 
pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 
5.12. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
6.1. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
6.1.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das 
especificações dos materiais registrados; 
6.1.2. Notificar o fornecedor registrado quanto à aquisição dos gêneros alimentícios, 
mediante o envio da Ordem de compra, a ser repassada via e-mail ou retirada pessoalmente 
pelo fornecedor; 
6.1.3. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
material; 
6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 
6.1.5. Promover, pelo menos trimestralmente, ampla pesquisa de mercado, de forma a 
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no 
mercado; 
6.1.6. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de 
penalidades; 
6.1.7. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o contrato poderá ser 
formalizado a qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de Preços sobre o 
saldo remanescente do item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a 
minuta anexa ao Edital; 
6.1.8. Observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade 
com as obrigações assumidas, inclusive solicitar, se necessário, novas certidões ou 
documentos vencidos; 
6.1.9. O CONTRATANTE poderá determinar a suspensão da aquisição por ocasião do 
acompanhamento e fiscalização. 
Parágrafo Único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a firmar contratações 
com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações 
específicas, para contratação do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, 
sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de 
condições. 
 
6.2. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
6.2.1. Assinar esta Ata no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contado da convocação, sob 
pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor adjudicado; 
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6.2.2. Fornecer o objeto conforme especificação e preço registrados, de forma parcelada, 
conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Cerro Grande, após o recebimento da 
requisição de compra devidamente assinada; 
6.2.3. Responsabilizar-se integralmente por imperfeições que forem constatadas, não sendo 
a vistoria e fiscalização motivo para diminuição de sua responsabilidade por irregularidades 
verificadas ao final. 
6.2.4. Solucionar eventuais deficiências ou anormalidades constatadas por ocasião do 
acompanhamento e fiscalização, em 48 horas; 
6.2.5. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar 
da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se 
vencidas; 
6.2.6. Cumprir a vigência da Ata de Registro de Preços que será de 12(doze) meses, a contar 
da data de sua publicação;  
6.2.7. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do objeto, assim 
como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definidos e conforme 
especificações constantes no edital, Termo de Referência, deste processo licitatório; 
6.2.8. Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Cerro Grande, mesmo em caso de 
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
devendo o Fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
6.2.9. Responde o Fornecedor nos casos de qualquer tipo de autuação ou ação que venha a 
sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho 
de seus empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a Prefeitura 
Municipal de Cerro Grande de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
6.2.10. Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, conforme estabelecido 
no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
 6.2.10.1. Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias serão aplicados 
diretamente na Ata de registro de Preços. 
6.2.11. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na 
Lei nº. 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 1178/2007 e Lei Municipal 1547/2013. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. A aquisição dos gêneros alimentícios será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante do Órgão Gerenciador, na pessoa da Secretária 
Municipal de Educação. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO: 
8.1. O pagamento será efetuado através de TED ou transferência Bancária em nome da 
empresa vencedora do certame, até o 10° dia útil ao mês subsequente ao da entrega dos 
produtos e da emissão da Nota Fiscal, e havendo despesas bancárias, estas correrão por 
conta do favorecido. 
8.2 A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, o nº 
do Processo Licitatório e a indicação do número do Pregão a fim de se acelerar o trâmite e 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
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8.3 As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido aos 
vínculos orçamentários. 
8.4. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias:  
 ........................................ 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
9.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata 
de Registro de Preços sujeita o Fornecedor, a juízo da administração, garantida a prévia e 
ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 
10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 
8.666/93. 
9.2. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com o a Prefeitura Municipal e pode cumular com as demais sanções administrativas, 
inclusive com as multas previstas nos itens 9.1 e 9.3. 
9.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de 
empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da 
mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
9.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 
prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do 
mesmo prazo. 
9.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de 
Pregão nº. .........../2021 e seus anexos e as propostas das classificadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Rodeio Bonito/RS para dirimir os casos 
omissos ao presente contrato. 

Cerro Grande/RS,.....de......................de  2021. 
 
           __________________________                               ______________________ 
                         Contratante                                               Contratado(a) 
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