
PROCESSO N.º  20/2015 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – DO OBJETO:  

 Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar, 

conforme abaixo relacionado: 

 

ITEM QUANT ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO FORNECEDOR MARCA 
VLR. 

UNIT. 

VLR. 

TOTAL 

01 150 Kg 

Biscoito Maria Chocolate, contendo 

farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 

amido, açúcar invertido, cacau em pó, soro 

de leite em pó, sal, corante caramelo IV, 

fermentos químicos: bicarbonato de sódio 

e bicarbonato de amônio, emulsificante 

lecitina de soja, aromatizantes. Em 

embalagem de aproximadamente 400g, 

com identificação de procedência, 

informações nutricionais e prazo de 

validade mínimo de 6 meses a contar do 

recebimento. 

Cooperagudo Filler R$ 8,85 
R$ 

1.327,50 

02 150 Kg 

Biscoito salgado tipo Água e Sal, 

contendo farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, gordura vegetal, soro 

de leite, sal, extrato de malte, açúcar, 

fermento químico e estabilizante lecitina 

de soja.  Em embalagens contendo rótulo 

identificando procedência e prazo de 

validade. 

Cooperagudo Filler R$ 7,44 
R$ 

1.116,00 

03 24 Kg 

Café solúvel granulado 100% puro, 

torrado no ponto médio, com rendimento 

de aproximadamente 144 xícaras. 

Acondicionado em embalagens de 200g, 

transparentes com tampa plástica. Prazo de 

validade mínimo de 12 meses. 

Cooperagudo Amigo R$ 41,25 
R$ 

990,00 

04 80 Kg 

Cereal matinal de flocos de milho, 

açucarado, constituído de flocos de milho 

enriquecidos com ferro e ácido fólico, 

açúcar, sal, vitaminas e sais minerais, 

extrato de malte e antioxidante tocoferol. 

Em embalagens de 200g a 300g contendo 

rótulo com informações nutricionais. Com 

prazo de validade mínimo de 6 meses  a 

partir da data da entrega. 

Cooperagudo RTL R$ 15,92 
R$ 

1.273,60 

05 80 Kg 

Doce de fruta, tipo “Schmier, sabor 

morango e uva, de consistência cremosa, 

constituída de polpa de frutas, açúcar, 

pectina, conservante benzoato de sódio, 

acidulante ácido-lático. Em embalagens de 

2 Kg aproximadamente, contendo rótulo, 

procedência e prazo de validade mínima de 

6 meses. Devendo ser entregues 100 Kg de 

cada sabor. 

Master Bom 
Encosta 

Gaúcha 
R$ 5,70 

R$ 

456,00 

06 80 Kg 

Farinha de trigo integral, obtido do trigo 

moído, limpo, enriquecido com ferro e 

ácido fólico (Vitamina B9). Em 

embalagem de 1 Kg, com prazo de 

validade mínimo de 4 meses. Apresentando 

rótulo e registro no órgão competente. 

Cooperagudo Nordeste R$ 1,99 
R$ 

159,20 
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07 200 Kg 

Gelatina em pó. O produto deverá ser 

obtido basicamente da mistura de açúcar, 

gelatina, sal, acidulantes, aromatizantes e 

corantes. Deve apresentar aspecto 

uniforme, cor e sabor característicos. Em 

embalagem de 1 Kg, contendo o nome do 

produto, identificação do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade, peso 

líquido e número do lote. Validade mínima 

de seis (06) meses a partir da data de 

entrega. Sabores morango, uva e abacaxi. 

Cooperagudo  Bom Gosto R$ 13,20 
R$ 

2.640,00 

08 8 Kg 

Orégano, constituído por folhas de 

espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e 

secas, aspecto folha ovalada seca, cor 

verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. 

Embalagem de 80g. Prazo de validade não 

inferior a 6 meses da data da entrega. 

Cooperagudo Da Casa R$ 39,60 
R$ 

316,80 

09 6 Kg 

Pão para cachorro-quente, em unidades 

de 50g cada, perfazendo um total de 120 

unidades. 

Cooperagudo Cooperagudo R$ 9,94 R$ 59,64 

 

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

encerramento do ano letivo nas Escolas Municipais e por não haver tempo hábil para uma compra através 

de licitação, pois as aulas terminam dia 18 de dezembro de 2015nas Escolas de Ensino Fundamental e dia 

30 de dezembro na Escola de Educação Infantil. 

 

3 – DO FORNECEDOR: 

 Os itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 e 09 serão fornecidos pela empresa COOPERATIVA 

AGRÍCOLA MISTA AGUDO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.212.727/0005-66, estabelecida na 

Rua Marechal Deodoro, nº 350, Município de AGUDO/RS e o item 05 pela empresa MASTER BOM 

SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.852.524/0001-12, estabelecida na Avenida 

Tiradentes, n° 1803, 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. 

     

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$ 7.882,74 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos) e pela MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA será pago o valor total de R$ 456,00 

(quatrocentos e cinquenta e seis reais). 

5.2 - O pagamento será efetuado em uma única parcela, em até 03 (três) 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: 

6.1 – 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. 
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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 02 (dois) dias úteis após a solicitação 

do fornecimento, no Estoque da Alimentação Escolar situado à Av. Borges de Medeiros, n° 1158, com 

exceção do item 09 que deverá ser entregue na EMEI Paraíso da Criança no dia 16 de dezembro de 2015. 

 

9 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes do presente processo, correrão 

por conta da dotação orçamentária PJ 4454 – Rec 1004,  

 

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

posteriores alterações. 

                  

      Agudo, 14 de dezembro de 2015. 

                                                                                                           

 

 

                                        ROSMÉRI MARTINI OESTREICH 

                              Sec. de Educação e Desporto 

             
 

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

                                      

 

Agudo, 14 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

             VALÉRIO VILÍ TREBIEN  

                                                                                               Prefeito Municipal .- 

 


