
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 

 

 

Abertura: Dia 29/08/2022  

Horário: 14:00 horas 

Local: Secretaria Municipal de Administração 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR      

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO-RS, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura 

Municipal de David Canabarro, situada na Rua Ernesto Rissato, nº 265, Centro, 

encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO presencial, nos termos da 

Lei n.º 10.520 de 17-07-2002, e do Decreto Municipal n° 2/2017, de 20 de Janeiro de 

2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA 

DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima 

mencionados, no seguinte local: Rua Ernesto Rissato, nº 265, Centro, na cidade de 

David Canabarro. 

 

1 – DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, conforme descrição 

contida no ANEXO II deste edital. 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

2.1 – Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item  

7 deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

habilitação em dois  envelopes distintos, lacrados, fechados e identificados, 

respectivamente como nº 01 e 02, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO/RS 

PREGÃO Nº 013/2022 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITANTE: (nome da empresa) 

ENDEREÇO: 

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

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO/RS 

PREGÃO Nº 013/2022 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 



 
 

LICITANTE: (nome da Empresa) 

ENDEREÇO: 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento 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. 

3.2 – A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora 

dos envelopes.  

3.3 – O credenciamento será feito, até às 14:00 horas do dia 29 de agosto de 

2022, conforme segue: 

 

I – Caso o representante seja sócio administrador, sócio-gerente ou diretor da 

empresa, deverá apresentar o Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social e 

suas alterações/Consolidação; 

 

II – Caso o representante não seja sócio administrador, sócio-gerente ou diretor 

da empresa, o seu credenciamento far-se-á mediante: 

 

a) Carta de Credenciamento (modelo do Anexo V) assinada pelo 

representante legal da empresa cuja comprovação far-se-á por meio da 

apresentação do Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social e suas 

alterações/Consolidação com firma reconhecida em cartório; ou 

b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante 

poderes legais; ou 

c) Instrumento Particular de Procuração, com assinatura reconhecida em 

cartório, que conceda ao representante poderes legais, sendo que: 

 

1. se for concedido por sócio administrador, sócio-gerente ou diretor da 

empresa, esta condição deverá ser comprovada mediante apresentação de 

Contrato Social (autenticado conforme Art. 32 da Lei 8.666/93); 

2. se for assinada por outra pessoa, que não seja sócio administrador, sócio-

gerente ou diretor da empresa, deverá ter poderes para assinar o referido 

documento, sendo que a comprovação far-se-á por meio dos documentos que 

comprovem tal condição, acompanhado de Contrato Social (autenticado 

conforme Art. 32 da Lei 8.666/93); 

 



 
 

III - Declaração de Conformidade (Anexo VI), dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação bem como a ciência e vinculação a todos os 

termos da presente licitação, como condição indispensável de participação, 

conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº. 10.520/2002, e; 

 

IV – Caso a Licitante não se faça presente no certame, deverá encaminhar 

juntamente com os envelopes a Declaração de Conformidade e cópia autenticada 

do Contrato Social e suas alterações. 

 

3.2.1 A não apresentação do documento de Credenciamento (do representante 

legal), não será motivo para a desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste 

caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder pelo 

licitante durante os trabalhos (formular lances, negociar preços, interpor e/ou desistir 

de recursos). 

 

3.3 A Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte que pretender se 

utilizar dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/06, deverá apresentar por 

fora dos envelopes de Proposta e Documentação, para análise do Pregoeiro: 

a) Declaração, firmada por profissional devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC), com assinatura reconhecida em cartório, de 

que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da 

legislação; 

b) Certidão de Regularidade do Profissional junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade, emitida via internet. 

 

3.3.1 O Microempreendedor Individual (MEI) que pretender se utilizar dos 

benefícios da Lei Complementar nº. 123/06, deverá apresentar por fora dos 

envelopes de Proposta e Documentação, para análise do Pregoeiro: 

a) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, com assinatura 

reconhecida em cartório, de que se enquadra como Microempreendedor 

Individual, nos termos da legislação (Anexo VII). 

 

3.4 O não atendimento ao solicitado nos itens 3.3 e 3.3.1 acima, será entendido 

como renúncia a qualquer privilégio e a empresa receberá o mesmo tratamento 

dispensado às demais não beneficiadas pelo Estatuto da Microempresa.  

 

3.5 As Cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/2006, disciplinados 

nos itens 6.13, 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 reconhecida em cartório, de 

que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 

3.6 O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar o Cadastro 

da licitante, para comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso 

necessário. 

 

3.7 Importante. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as 

sessões públicas referente ao certame. 

 

3.8 O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a 

permissão do Pregoeiro. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

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

licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, 

inicialmente, receberá os envelopes referentes PROPOSTAS DE PREÇO e 

DOCUMENTAÇÃO, acompanhados de DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE, 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação bem como a 

ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como condição 

indispensável de participação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 

10.520/2002. 

 

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

será aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

 

5.1 – A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografada ou 

impressa por meio eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em 

linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da 

empresa, preferencialmente nos moldes sugeridos no Anexo I deste edital, e deverá 

conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-

mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) declaração, a seguir relacionada, assinada pelo representante legal do licitante, 

devendo ser redigida numa única folha: 



 
 

b.1) de que a proposta vigorará pelo prazo 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; 

c) É obrigatória a indicação da marca do produto ofertado. 

  

5.2 – Prazo: 

a) Os produtos não perecíveis serão entregues conforme necessidade do Município 

e os produtos perecíveis conforme necessidade e conforme cronograma de entrega, 

disponível junto a SMEC. O cronograma poderá sofrer alteração durante o semestre. 

b) Os produtos deverão ser entregues em local a ser determinado pelo Município, 

em até 02 (dois) dias úteis, após requisição do Município. 

c) A validade dos produtos secos: 90 dias, no mínimo, a contar da data de entrega 

do produto; 

d) A validade dos produtos perecíveis: a mais longa possível e somente na 

quantidade solicitada pelo Município ficando a troca sob responsabilidade do 

fornecedor. 

 

5.3 – Preço: 

5.3.1. Deverá ser indicado o valor unitário e total do item, em moeda nacional. 

No referido preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 

impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação, bem como 

despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor; 

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

até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, tanto para o valor unitário 

quanto para o valor total dos itens. 

5.3.3. Os valores poderão ser revistos, para restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, conforme art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

6.1 – 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) 

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

subsequentes, até a proclamação do vencedor. 

6.2 – 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), 



 
 

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

oferecidos nas propostas escritas. 

6.3 – 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. 

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

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

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

palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa 

para toda a ordem de classificação. 

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

 

6.7 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes no item 12 - DAS PENALIDADES 

deste Edital. 

6.8 – 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. 

6.9 – 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. 

6.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo 

Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

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

menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de 

valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, 

decidindo, motivadamente, a respeito. 

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

aceitáveis. Será 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.  

6.13 – Serão desclassificadas: 

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

b) 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 deste edital; 

c) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

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

previstas no edital. 

6.15 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.3 ou 3.5 

deste edital. 

6.15.1 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte, bem como pela 

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

valor. 

6.16 - 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 àquela 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 

dos itens 3.3 ou 3.5 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

previsto na alínea “a” deste item. 

 

6.17 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências do item anterior deste edital, será declarado vencedor do 

certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18 - O disposto nos itens 6.15 a 6.17 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. 

6.19 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

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

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 



 
 

6.20 – 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. 

6.21 – A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente 

junto ao setor de licitações deste Município, conforme subitem 13.1 deste Edital. 

6.22 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova 

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

licitantes presentes. 

 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

 

7.1 – Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação em vigor na data da abertura da 

Sessão Pública do Pregão. Quais sejam: 

 

7.1.1 Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ/MF); 

7.1.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

7.1.3 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

7.1.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (Dívida Ativa 

da União) e da Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Receita Federal. 

7.1.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda 

Estadual, relativo ao estado de domicílio ou sede do requerente. 

7.1.6 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa Municipal, expedida pelo Município de domicílio 

ou sede do requerente. 

7.1.7 Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

7.1.8 Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, sendo que a prova deverá ser 

feita mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho; 



 
 

7.1.9 Declaração da licitante, de que não pesa contra si, Declaração de 

Inidoneidade, (Anexo III) e sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 

impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º., Art. 32, 

da Lei 8.666/93 e Oficio Circular 040/94 – GEP. 

7.1.10 Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal (Anexo IV), assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 

7.1.11 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (DIRE - DIC) ou 

municipal (ALVARÁ), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

7.1.12 Comprovante de que possui estabelecimento comercial ou depósito para 

armazenamento dos produtos objeto desta licitação, dentro dos limites territoriais do 

Município de David Canabarro/RS. 

7.1.12.1 para o atendimento ao disposto no item 7.1.12 será aceito, somente, o 

alvará de licença para localização e funcionamento em nome da empresa 

licitante, que deverá ser apresentado. 

7.2 As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 

Microempreendedor Individual (MEI), bem como a cooperativa que atender ao item 

3.3 ou 3.5 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal 

ou trabalhista, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 

(cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

  

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

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

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, 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. 

 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

 

7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará a 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem 

prejuízo das penalidades previstas no item 16.0 deste edital. 

 



 
 

7.3 O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder 

do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, 

devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

 

8.1 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

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

8.2 – Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, 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. 

8.3 – 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. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

9.1 – Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão 

Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das 

razões de recurso. 

9.2 – Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente. 

9.3 – A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 – As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, 

ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

9.5 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 



 
 

 

10 - DO RECEBIMENTO: 

 

10.1 – O recebimento dos produtos se dará depois de: 

 

a) verificação física dos produtos para constatar a integridade do mesmo; 

b) verificação da conformidade, com as quantidades e especificações constantes no 

Anexo III do edital e da proposta da contratada; 

c) caso insatisfatórias as verificações acima, será lavrado Termo de Recusa, no qual 

se consignarão as desconformidades. Nessa hipótese, o item do objeto do edital em 

questão, será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 05 dias 

corridos, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas; 

d) caso a substituição não ocorra no prazo definido acima, estará a contratada 

incorrendo em atraso na entrega, sujeita a aplicação das sanções; 

e) os custos decorrentes da eventual substituição dos produtos, correrão 

exclusivamente a conta da contratada. 

 

11 - DO PAGAMENTO: 

 

11.1 – O pagamento será feito em até 10 (dez) dias, com depósito em conta, 

conforme a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal pertinente. 

 

11.2 - Nos termos da Instrução Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal do 

Brasil e de acordo com a tese fixada no Tema nº. 1130 da Repercussão Gera do 

STF que deu interpretação conforme à Constituição Federal do art. 64 da Lei 

Federal nº. 9.430/1996 para atribuir aos Municípios a titularidade das receitas 

arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores 

pagos pela Administração Municipal a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para 

a prestação de bens ou serviços, para fins de imposto de renda retido na fonte de 

que trata o art. 158, inciso I da Constituição Federal, nas contratações de empresas 

enquadradas no sistema de lucro presumido ou lucro real, será observado o 

disposto no art. 64 da Lei Federal nº. 9.430/96 e também a Instrução Normativa nº. 

1234/2012 da Receita Federal do Brasil, devendo a empresa destacar o valor a ser 

retido, na respectiva Nota Fiscal, conforme dispõe o parágrafo segundo do artigo 2º 

da IN 1234/2012. 

 

11.2 – As despesas decorrentes do presente edital correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária, por conta do orçamento de 2022. 

 

07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

2045 – MATERIAL ESCOLAR 



 
 

339030000000 1050– MATERIAL DE CONSUMO 

 

12 – DAS PENALIDADES: 

 

12.1 – A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às 

seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa; 

12.1.1 – Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, 

para as quais haja concorrido; 

12.1.2 – Multa sobre o valor total do contrato atualizado; de 0,5% (meio por cento)  

ao dia de atraso,  limitado ao máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento 

de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação 

das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº  8.666/93; 

12.1.3 – Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) 

ano, na hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais. 

12.1.4 – Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

12.2 – 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. 

12.3 – Na aplicação das penalidades prevista 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. 

12.4 – As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 



 
 

12.5 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

inadimplência contratual.  

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao 

Município de DAVID CANABARRO, setor de licitações, sito na Rua Ernesto Rissato, 

nº 265, ou pelos telefones/fax (054) 3351-1214, no horário de expediente, 

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

para recebimento dos envelopes. 

13.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 

Município, setor de licitações. 

13.3 - Ocorrendo a 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. 

13.4 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em 

sua documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

13.5 - Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 

por tabelião, ou servidor do município, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

13.6 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

por conveniência do Município de DAVID CANABARRO, dentro do limite permitido 

pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 

13.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

13.8 - 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). 

13.9 – A empresa vencedora do objeto se obrigará a respeitar, rigorosamente, 

durante a vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem 

como as normas de higiene, segurança e sinalização, por cujos encargos 

responderá unilateralmente. 

13.10 –  A contratada fica responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos 

que, eventualmente, venha a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou 

terceiros, em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem 

responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que 

tais danos ou prejuízos possam motivar. 



 
 

13.11 – É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a anuência 

prévia da Prefeitura. 

13.11.1 – Em caso de subcontratação com anuência da Prefeitura, a contratada 

permanecerá solidariamente responsável com a subcontratada, tanto em relação ao 

Município, quanto em relação à terceiros, pelo cumprimento de todas as cláusulas e 

condições do contrato. 

13.12 – São anexos deste Edital: 

a)  Anexo I – Proposta de Preços; 

b)  Anexo II – Relação de produtos; 

c)  Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

d)  Anexo IV - Modelo declaração cumprimento Art. 7º da Constituição Federal; 

e)  Anexo V – Modelo Credenciamento; 

f)  Anexo VI – Modelo Declaração de Conformidade; 

g) Anexo VII – Modelo Declaração de Atendimento a Qualificação de Beneficiária da 

Lei Complementar n.º 123/2006; 

h) Anexo VIII – Minuta do Contrato. 

13.13 – Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de 

Casca/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 

decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

13.11 – O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição dos 

interessados no site do Município www.davidcanabarro.rs.gov.br, ou no 

Departamento de Licitações junto a Prefeitura Municipal. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO 

Aos 11 dias do mês de agosto de 2022 

 

LAURO ANTONIO BENEDETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(em papel timbrado) 

ANEXO I – PREGÃO Nº 013/2022 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 

013/2022, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

Subitem 5.1 do edital: 

a) Razão Social, endereço/telefone/fax/e-mail: 

b) Declaração, especificadas na letra b.1(validade da proposta de 60 dias) 

c) Informar a marca dos produtos 

 

Subitem 5.2 do edital: 

Prazo de Entrega dos produtos: ....... (                     ):  

 

Prazo de validade................ (indicar o prazo de validade) 

 

Subitem 5.3 do edital: Preço......... (descrever as características do bem oferecido). 

-.;..................................... 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta 

da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

  

 



 
 

Local e data. 

  

 

 

    ______________________ 

Assinatura 

Nome: 

CPF: 

(em papel timbrado) 

 

ANEXO II – PREGÃO Nº 013/2022 

 

 

RELAÇÃO DE PRODUTOS 

ITENS DESCRITIVO UM QUANT. MARCA VALOR 

UN 

VALOR 

TOTAL 

1 Açúcar, tipo cristal, 

granulado, cor clara e 

sem umidade e 

sujidades - pacotes de 

5 e 2 kg. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 9 

meses da entrega. 

KG 80    

2 Amido de milho, 

pacotes de 1kg. 

Embalagem íntegra. O 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 4 meses da 

entrega. 

KG  20    

3 Café em pó,  torrado e 

moído, puro de 

primeira qualidade, 

sem glúten, embalado 

a vácuo, em 

embalagens de 200g. 

UNID 15    

4 Carne bovina moida, KG 180    



 
 

de primeira, sem 

gordura, não 

industrializada. O 

produto deverá ser 

entregue congelado, 

deverá  também 

apresentar validade 

minima de 2 meses da 

entrega 

5 Colorau seco em 

embalagens de 100g. 

O produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 6 meses da 

entrega. 

PCTS 24    

6 Coxa e sobrecoxa 

provenientes de aves 

sadias, abatidas sob 

inspeção veterinária. 

Deve apresentar livre 

de parasitas e de 

qualquer substância 

contaminante que 

possa alterar os 

aspectos normais do 

produto. A embalagem 

deverá ser plástica 

atóxica, resistente, ser 

rotulada contendo 

obrigatoriamente o 

registro no SIF, 

identificação completa 

do produto e data de 

fabricação. O produto 

deverá ser entregue 

congelado, deverá 

também apresentar 

validade minima de 2 

meses da entrega. 

KG 120    

7 Farinha de milho, 

amarela, média - 

KG 70    



 
 

pacotes de 2 e 1Kg. 

Embalagem íntegra. O 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 4 meses da 

entrega. 

8 Farinha de trigo, 

especial de 1ª 

qualidade – pacotes 

de 5kg. Embalagem 

íntegra. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 4 

meses da entrega. 

KG 90    

9 Fermento químico em 

pó – latas de 250gr. 

Embalagem integra. O 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 4 meses. 

LATAS 14    

10 Fermento biológico 

seco – pacotes de 125 

gr. Embalagem 

íntegra. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 9 

meses da entrega. 

PCTS 2    

11 Lentilha, boa 

qualidade, grão inteiro, 

sem rachaduras, 

bolores ou outros 

defeitos que possa 

alterar sua aparência e 

qualidade. Entrega 

conforme pedido da 

secretaria  

KG 30    

12 Leite integral longa 

vida, UHT, 

embalagens de 1L. O 

produto deverá 

apresentar validade 

LITROS 1608    



 
 

mínima de 4 meses da 

entrega. 

13 Mamão, tipo formosa, 

tamanho médio. Grau 

médio de maturação. 

De colheita recente, 

boa qualidade, sem 

cortes, machucaduras 

ou defeitos que 

possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

UNID 330    

14 Manga, tamanho 

médio. Grau médio de 

maturação. De colheita 

recente, boa 

qualidade, sem cortes, 

machucaduras ou 

defeitos que possam 

alterar sua aparência e 

qualidade. 

UNID 600    

15 Margarina vegetal, 

cremosa, livre de 

gordura trans, com 

registro no SIF. Pote 

de 500gr. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 6 

meses da entrega. 

POTES 25    

16 Massa alimentícia com 

ovos tipo tortilhone, 

pacotes de 1 kg. 

Embalagem íntegra. O 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 6 meses da 

entrega. 

KG 200    

17 Massa alimentícia com 

ovos tipo conchinha 

pacotes de 1 kg. 

Embalagem íntegra. O 

produto deverá 

KG 100    



 
 

apresentar validade 

mínima de 6 meses da 

entrega. 

18 Óleo de soja, produto 

derivado de soja 

comestível, e refinado 

– conteúdo 900 ml. O 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 9 meses da 

entrega. 

LATAS 60    

19 Orégano pacote de 20 

gr. A embalagem 

deverá estar integra . 

O produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 9 meses da 

entrega. 

PCTS 15    

20 Ovos vermelhos, 

médios, de galinha, 

frescos, casca firme e 

homogênea, liso, 

limpo, sem 

rachaduras. Validade 

mínima de 21 dias. 

DZ 150    

21 Presunto magro, 

fatiado, de boa 

qualidade. O produto 

deverá ser produzido 

para apresentar prazo 

de validade de acordo 

com a legislação 

vigente. 

KG 24    

22 Queijo do tipo 

mussarela, semigordo, 

fatiado.  O produto 

deverá ser produzido 

para apresentar prazo 

de validade de acordo 

com a legislação 

vigente. 

KG 40    



 
 

23 Sagu, embalagem de 

polietileno atóxico, 

isenta de mofo ou 

bolores. Embalagem 

de 500gr. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 9 

meses da entrega.  

PCTS 48    

24 Sal refinado - pacotes 

de 1 kg. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 12 

meses da entrega. 

KG 30    

25 Sal amoníaco  pacote 

de 100gr. A 

embalagem deverá 

estar integra. O 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 4 meses da 

entrega. 

PCTS 12    

26 Vinagre de Maçã, 

acondicionado em 

embalagem plástica, 

resistente e 

transparente de 750 

ml, sem corantes e/ou 

aditivos químicos, em 

perfeitas condições, 

com data de 

fabricação e prazo de 

validade de no mínimo 

1 (um) ano. 

UNID 34    

27 Arroz branco, tipo 1, 

longo, fino, e sem 

sujidades, parasitas, 

larvas, bolores – 

pacotes de 5 e 2kg. 

Embalagem íntegra. O 

produto deverá 

apresentar validade 

KG 170    



 
 

mínima de 6 meses da 

entrega. 

28 Ervilha congelada, 

pacote de 300g, 

produto 100% natural, 

sem aditivos e sem 

conservantes. 

LATA 65    

29 Milho verde, 

congelado, produto 

100% natural, sem 

aditivos e 

conservantes. 

Embalagem plástica 

de 300g, onde 

especifique data de 

processamento e 

validade.  

LATA 65    

30 Peito de frango, 

provenientes de 

frangos sadios, 

abatidas sob inspeção 

veterinária. A 

embalagem deverá ser 

plástica, atóxica, 

resistente e rotulada. 

O produto deverá ser 

entregue congelado, 

deverá  também 

apresentar validade 

minima de 6 meses da 

entrega 

KG 190    

31 Banana caturra, de 

boa qualidade, sem 

ferimentos, firmes, 

com coloração  

uniforme, grau médio 

de maturação. Entrega 

conforme pedido da 

Secretaria.  

KG 1000    

32 Cacau em pó natural, 

100% cacau, não 

UNID 15    



 
 

alcalino, embalagens 

de 100g, sem aditivos 

químicos, sem adição 

de açúcar, livre de 

aromas artificiais ou 

gordura trans. 

33 Carne / Acém ou 

músculo traseiro 

bovino, embalagem 

com 1 kg, bovino 

limpo, magro, 

congelado ou 

resfriado, com cor, 

sabor e odor 

característicos do 

produto de boa 

qualidade, ausência de 

sebos, apresentado 

em embalagens 

transparente, com data 

de fabricação e 

validade.  

KG 100    

34 Farinha de aveia 

enriquecida com 

vitaminas e sais 

minerais. Embalagem 

200g. Validade mínima 

de 12 meses a partir 

da data da entrega do 

produto. 

PCTS 30    

35 Pão sovado, feito no 

dia da entrega. Peso 

aproximado de 50 g, 

livre de adição gordura 

vegetal hidrogenada, 

açúcar, amido, soro de 

leite, emulsificantes e 

outros aditivos. O 

produto deve ser 

acondicionado em 

embalagem plástica 

KG 167,5    



 
 

atóxica. 

36 Vovó sentada, livre de 

adição gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar, 

amido, soro de leite, 

emulsificantes e outros 

aditivos. O produto 

deve ser 

acondicionado em 

embalagem plástica 

atóxica. 

PCT 80    

37 Abacaxi,de boa 

qualidade, sem 

ferimentos, firmes, 

com coloração  

uniforme, grau médio 

de maturação. Entrega 

conforme pedido da 

Secretaria. 

UNID 96    

38 Açúcar mascavo,  

embalagem de 1 Kg, 

não deve apresentar 

sujidade, umidade, 

bolor. Prazo de 

validade no mínimo 6 

meses a contar da 

data de entrega 

KG 25    

39 Arroz integral,  longo, 

fino, tipo I integral. O 

produto não deve 

apresentar mofo,  

substâncias nocivas. 

Embalagem: deve 

estar intacta, 

acondicionada em 

pacotes de 1 kg, em 

polietileno, 

transparente, atóxico. 

Prazo de validade 

mínimo 6 meses a 

contar a partir da data 

KG 5    



 
 

de entrega. 

40 Farinha de trigo 

integral de 1ª 

qualidade – pacotes 

de 1kg. Embalagem 

íntegra. O produto 

deverá apresentar 

validade mínima de 4 

meses da entrega. 

KG 5    

41 Leite em pó integral, 

sem lactose, enzima 

lactase, vitaminas (A, 

D e C) e minerais 

(ferro e zinco) e 

estabilizante trifosfato 

de sódio, monofosfato 

de sódio, difosfato de 

sódio e citrato de 

sódio, isento de 

lactose e glúten. 

Embalagem contendo 

400g 

LATAS 8    

42 Massa alimentícia 

integral, tipo macarão 

pacotes de 500g. 

Embalagem íntegra. O 

produto deverá 

apresentar validade 

mínima de 6 meses da 

entrega. 

KG 5    

43 Polvilho azedo de boa 

qualidade, fabricado a 

partir de matérias 

primas sãs e limpas. 

Embalagem de 500g. 

PCT 35    

44 Bebida láctea, sabor 

de morango em 

embalagem plásticas 

contendo 1 L.  

L 99    

45 Canela em rama, 

embalagem 30g. 

PCTS 3    



 
 

Rotuladas conforme 

legislação vigente. 

Com validade mínima 

de 12 meses. 

46 Canela em pó, pó fino 

homogêneo, na cor 

marrom claro com 

cheiro e sabor 

característico 30 g. 

UNID 3    

47 Coco ralado, podendo 

ser adicionado de 

conservante e 

umectante. Não deve 

conter açúcar, glúten, 

colesterol e gordura 

trans, embalagem de 

100g 

PCTS 22    

48 Cravo, embalagem 

20g. Rotuladas 

conforme legislação 

vigente. Com validade 

mínima de 12 meses. 

PCTS 3    

49 Uva-passa 

desidratada, branca, 

sem semente, livre de 

fungos; embalagem 

hermeticamente 

fechada e rotulada 

conforme legislação 

vigente, pacote 

contendo 80g 

PCTS 20    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

(em papel timbrado) 

ANEXO III – PREGÃO Nº  013/2022. 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(dentro do envelope nº 02) 

 

A empresa 

_________________________________________________________, inscrita no 

CGC/CNPJ sob nº _____.______.______/______-____ através de seu Responsável 

Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração Pública. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

  ________________, em ______ de __________________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________ 

Representante Legal 

assinatura 

  



 
 

ANEXO IV – PREGÃO Nº  013/2022. 

 

 

Ao Pregoeiro 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO ART. 7º DA CF. 

(dentro do envelope nº 02) 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do 

procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº XXXXX/2022, em 

cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que não 

possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________________, em ________ de ______________________ de 

2022. 

 

CGC/CNPJ: ____._____._____/______- _____. 

 

Razão Social: 

__________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

      Assinatura 



 
 

ANEXO V – PREGÃO Nº  013/2022. 

 

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 David Canabarro/RS, na modalidade de 

Pregão presencial, sob o nº  013/2022, 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. 

 

 

 Local e data. 

 

       ______________________________________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 (firma reconhecida) 

 

 

_____________________________________ 

     Nome do dirigente da empresa 

 

Obs.: 1. 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. 

 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do 

documento exigido no subitem 3.3. letra "b.2", do edital (se representante legal, 

instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida). 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VI – PREGÃO Nº 013/2022. 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

(fora dos envelopes) 

 

 

A empresa 

_________________________________________________________, através de 

seu Representante Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os 

requisitos de habilitação, ou seja, que o envelope identificado como o de nº 02, 

contém todas as exigências editalícias que comprovam a regularidade jurídica e 

fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da empresa, conforme disposto 

no inciso VII do art. 4º da Lei nº. 10.520/2002. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

_______________________, em ______de_____________________ de 2022. 

 

 

_________________________ 

Representante Legal 

Assinatura 



 
 

ANEXO VII – PREGÃO Nº 013/2022. 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A QUALIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA 

LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006 

(somente para Microempreendedor Individual – MEI) 

(fora dos envelopes) 

 

 

A empresa 

_________________________________________________________, inscrita no 

CGC/CNPJ sob nº ____._____._____/_______-_____, declara que está apta a 

usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°. 

123/06. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

_______________________, em ______ de ___________________ de 2022. 

 

 

 

_________________________ 

Representante Legal 

                                                                 Assinatura 

(Reconhecer Firma) 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VIII – PREGÃO Nº 013/2022 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ..../2022. 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 

 

Que celebram entre si o MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, com Sede Administrativa na Rua Ernesto Rissato, n° 265, 

Centro, Município de David Canabarro / RS, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. LAURO ANTONIO BENEDETTI, a seguir denominado simplesmente 

MUNICÍPIO e, de outro lado a empresa _____, pessoa jurídica de Direito Privado, 

com sede na Av./Rua............, n°..............., Bairro .............., na Cidade de 

...................., inscrita no CNPJ sob o n.º _______, representada neste ato por___ , 

..................,........................,.................., portador do CPF n° ......................, residente 

e domiciliado na Av./Rua _____, n°............, Bairro.............., no Município de 

...........___, adiante denominada simplesmente de CONTRATADA, de acordo com o 

Edital de Pregão Presencial nº 013/2022 que faz parte integrante deste,  tem como 

justo e contratado o que segue 

 

Cláusula 1.ª – DO OBJETO 

Vencedora no processo licitatório supra referido, fica a CONTRATADA obrigada a 

fornecer ao CONTRATANTE os produtos alimentícios para merenda escolar 

indicados nos ítens ............., conforme edital de divulgação do Pregão Presencial 

acima identificado. Os total dos produtos contratados, totaliza o montante de R$ 

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

 

Parágrafo Primeiro –  A empresa CONTRATADA terá a obrigação de disponibilizar 

os produtos de acordo com as necessidades do município, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas neste Edital. 

 

Parágrafo Segundo - As quantidades a serem adquiridas serão definidas em “Nota 

Empenho”, válida como contrato de aquisição e fornecimento. 

 

Cláusula 2.ª – DO PRAZO DE ENTREGA  

Os produtos alimentícios serão entregues pela CONTRATADA na sede do 

CONTRATANTE, em até 02 (dois) dias úteis, após requisição do Município (Nota de 

Empenho). 

  



 
 

Parágrafo Primeiro - Verificada a não-conformidade de algum dos requisitos, a 

CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital, bem como 

responsabilizar-se no caso de não atendimento ao solicitado. 

 

Parágrafo Segundo - A data da entrega deverá ser cumprida rigorosamente, tendo 

em vista que se tratam de produtos que são consumidos pelos alunos diariamente 

nas escolas do Município. A empresa licitante vencedora deverá disponibilizar os 

produtos descarregados nas escolas indicadas. 

 

Cláusula 3.ª – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos 

solicitados, mediante apresentação da nota fiscal de fatura pela CONTRATADA 

junto à tesouraria do CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro – O controle do recebimento dos produtos será efetuado pela 

Secretaria de Educação e Cultura. 

Parágrafo Segundo - As empresas que recolhem IRPJ deverão, obrigatoriamente, 

discriminar na nota fiscal o valor a ser recolhido, para fins de retenção junto ao 

Município (IRRF), sob pena de indeferimento do documento fiscal para adequações 

e suspensão do pagamento enquanto pendente de correção, conforme INRFB nº 

1.234 de 2012. 

Parágrafo Terceiro - Havendo erro na nota fiscal ou nota fiscal de fatura ou outra 

circunstância impeditiva, o recebimento ficará suspenso, até que a empresa tome as 

medidas saneadoras necessárias. 

Cláusula 4.ª – DA RESCISÃO 

Além dos casos previstos nos arts. 77/81, 87/88 da Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas 

alterações futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo 

próprio: 

4.1 – Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta 

hipótese, o valor da quantia de produtos efetivamente entregue. 

4.2 – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem que assista a CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, 

acaso ocorra uma das seguintes hipóteses. 

4.2.1 – não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

4.2.2 – não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 

4.2.3 – transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte.  

Cláusula 5.ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 
 

As despesas decorrentes do presente edital correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária, por conta do orçamento de 2022. 

 

07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

2045 – MATERIAL ESCOLAR 

339030000000 1050– MATERIAL DE CONSUMO 

 

Cláusula 6.ª – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigerá até a entrega da quantia dos produtos licitados. 

Cláusula 7.ª – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até o montante de 25% (Vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

Cláusula 8.ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8.666 de 21 

de julho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883 de 08 de junho de 

1.994, e os dispositivos da licitação modalidade Pregão Presencial n.º. 023/2019, 

para os casos aqui não regulamentados, fixando-se, nos termos do § 2.º. do art. 55, 

da Lei das Licitações, o Foro da Comarca de Casca/RS, o competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas desta relação. 

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente contrato 

nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença das duas 

testemunhas abaixo, em 02 vias de igual teor e forma.    

 

     David Canabarro (RS), ............. de 2022  

Prefeitura Municipal de David Canabarro    Contratada 

            Contratante                                                               

 

Testemunhas: 

 

________________________ 

 

–––––––––––––––––––––––– 


