
PROCESSO N.º 13/2018 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – DO OBJETO:  

 Contratação de empresas para o fornecimento de gêneros alimentícios para a Alimentação 

Escolar, conforme abaixo relacionado: 

 

ITEM QUANT ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO FORNECEDOR MARCA 
VLR. 

UNIT. 

VLR. 

TOTAL 

01 50 Kg 

Farinha de milho média, contendo 100% 

milho, cor amarela, não pré-cozido, em 

embalagens plástica transparente de 1kg. 

Com registro no órgão competente. Prazo 

de validade mínimo de 3 meses a contar da 

data de entrega 

Cooperagudo Bella Dica R$ 1,95 R$ 97,50 

02 400 Kg 

Farinha de trigo especial, tipo 1,  obtido 

do trigo moído, limpo, enriquecido com 

ferro e ácido fólico (Vitamina B9). 

Embalagem plástica de polietileno, 

transparente/atóxico ou de papel original 

de fábrica, de 1 Kg. Com registro no órgão 

competente. Prazo de validade mínimo de 

3 meses a contar da data de entrega 

Cooperagudo Vó Adelaide R$ 1,99 R$ 796,00 

03 80 Kg 

Feijão preto tipo 1, novo, de 1ª qualidade, 

sem a presença de grãos mofados e/ou 

carunchados, isento de sujidades, em 

embalagem plástica resistente e 

transparente, de 1 Kg, contendo na 

embalagem informações de procedência, 

data de embalagem e prazo de validade. 

Com registro no órgão competente. 

Super Lis Ruviaro R$ 3,19 R$ 255,20 

04 

100 

frascos 

de 

900ml 

cada 

Óleo de Soja, produto obtido do grão de 

soja que sofreu processo tecnológico 

adequado como degomagem, 

neutralização, clarificação, frigorificação 

ou não de desodorização. Líquido viscoso 

refinado, fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas. Embalagem em 

polietileno tereftalado (PET) de 900ml. 

Cooperagudo Camera R$ 3,24 R$ 324,00 

 

2 – JUSTIFICATIVA:  
O presente processo se justifica em função da necessidade imediata destes itens para 

encerramento do ano letivo nas Escolas Municipais, em virtude destes itens não terem sido cotados na 

Chamada Pública nº 36/2018.  

 

3 – DO FORNECEDOR: 

 Os itens 01, 02 e 04 serão fornecidos pela empresa COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA 

AGUDO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.212.727/0003-02, estabelecida na Rua Marechal 

Deodoro, nº 336, Município de AGUDO/RS e o item 03 pela empresa SUPER LIS SUPERMERCADO 

EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.255.463/0001-43, estabelecida na Avenida Euclides Kliemann, 

n° 1346, Município de Agudo/RS. 

  

4 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  
 A escolha dos fornecedores, bem como o preço a ser pago pelos gêneros alimentícios, decorre de 

Pesquisa de Preços efetuada pela Secretaria de Educação e Desporto. 
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5 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

           5.1 - Pelos gêneros alimentícios fornecidos pela COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA AGUDO 

LTDA, será pago o valor total de R$ 1.217,50 (um mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos) e 

pela SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI será pago o valor total de R$ 255,20 (duzentos e cinquenta 

e cinco reais e vinte centavos). 

5.2 - O pagamento será efetuado em uma única parcela, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega 

total, mediante apresentação da nota fiscal, sem qualquer forma de reajuste, na tesouraria da Prefeitura 

Municipal ou via sistema bancário.   

5.3 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, 

desde que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação 

do pagamento. 

 

6 – DO REAJUSTE: 

Os valores fixados no item 5.1 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º 

do artigo 28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

7 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato  

será por  acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

  

8 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

 A entrega dos gêneros alimentícios deve ser efetuada em até 03 (três) dias úteis após a solicitação 

da Nutricionista, no Estoque da Prefeitura Municipal de Agudo situado à Av. Borges de Medeiros, n° 

1158, até o dia 15 de novembro de 2018. 

 

9 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

As despesas decorrentes do presente processo, correrão por conta das dotações orçamentárias PJ 

5557 – Rec 1004 e PJ 7318 – Rec 1004.  

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

                  

      Agudo, 25 de outubro de 2018. 

                                                                                                           

 

 

                            FLAVIANA ANDRÉA GRÄBNER 

         Dirigente de Equipe da Secretaria de Educação e Desporto - Substituta 

             
 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                                      

 

Agudo, 25 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

             VALÉRIO VILÍ TREBIEN  

                                                                                           Prefeito Municipal .- 

 


