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EDITAL DE PREGÃ

 

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí 
conhecimento dos interessados, que 
JANEIRO DE 2022, no site 
Portaria nº 178/2021, será realiza
por item, processando-se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
2.954/2007, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
 
1. OBJETO 
1.1. Registro de preços para a eventual 
escolas municipais e escolas municipais de educação infanti
noturno e Mais Educação, conforme descritivo abaixo:
 

Item Descrição

01 

Amendoim sem casca.
Tipo 1, subgrupo selecionado, pacote de 500g, 
com selo ABICAB. Devem 
informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nas embalagens 
individuais. Prazo de validade mínimo de 12 
meses a contar da data da entrega.
Amostra para análise do vencedor.

02 Biscoito de arroz. 
Embalagem plástica, pesando entre 150g. Sem 
adição de sal, sem conservantes ou 
aromatizantes, Não contendo glúten, açúcar, 
leite e derivados. Devem conter todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nas embalagens 
individuais. Prazo de validade mínimo de 12 
meses a contar da data de entrega. 
Amostra para análise do vencedor.

03 Doce de leite, sem lactose.
Potes plásticos lacrados, 
com 400g. Devem constar todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nos potes individuais. 
Prazo de validade mínimo de 12 meses a 
contar da data da entrega.
Amostra para análise do vencedor.

04 Espinafre. 
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DITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí - RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 8 HORAS E 30 MINUTOS DO DIA 2

no site https://pregaobanrisul.com.br, mediante Pregoeiro 
realizada licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço

se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, 

8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Registro de preços para a eventual aquisição de diversos gêneros alimentícios para atender as 
escolas municipais e escolas municipais de educação infantil, projetos turno integral, pré

, conforme descritivo abaixo:  

Descrição  
Unid. 

Quant
estimada

Amendoim sem casca. 
Tipo 1, subgrupo selecionado, pacote de 500g, 
com selo ABICAB. Devem constar todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nas embalagens 
individuais. Prazo de validade mínimo de 12 
meses a contar da data da entrega. 
Amostra para análise do vencedor. 

200 QUILO

Embalagem plástica, pesando entre 150g. Sem 
adição de sal, sem conservantes ou 
aromatizantes, Não contendo glúten, açúcar, 
leite e derivados. Devem conter todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constando data de 

ação e validade nas embalagens 
individuais. Prazo de validade mínimo de 12 
meses a contar da data de entrega.  
Amostra para análise do vencedor. 

PACOTE 1.000

Doce de leite, sem lactose. 
Potes plásticos lacrados, versão sem lactose, 

Devem constar todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nos potes individuais. 
Prazo de validade mínimo de 12 meses a 
contar da data da entrega. 
Amostra para análise do vencedor. 

POTE 50

MOLHO 500

 

Centro, São Sebastião do Caí - RS 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br  

2 

, no uso de suas atribuições, torna público, para 
25 (VINTE E CINCO) DE 

, mediante Pregoeiro designado pela 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 

se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, 

8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

aquisição de diversos gêneros alimentícios para atender as 
etos turno integral, pré-escola, EJA 

Quant. 
estimada 

Valor referencial 
unitário (R$) 

QUILO R$ 11,43 

1.000 R$ 5,73 

50 R$ 11,15 

500 R$ 2,53 
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Fresco, de 1ª qualidade, limpo, folha verde 
escura, não pode estar amarelado, com folhas 
íntegras, com coloração uniforme, com boa 
apresentação ao exame visual, sem 
machucados, sem estarem deterioradas. Cor e 
odor característicos do alimento.

05 Farinha de arroz. 
Embalagens individuais, resistentes, bem 
seladas e reforçadas. Devem conter todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nas embalagens. Prazo 
mínimo de 6 meses a contar da data de 
entrega.  
Amostra para análise do vencedor.

06 Iogurte Natural. 
800g parcialmente desnatado contendo 
apenas leite e/ou leite reconstituído, leite em 
pó e fermento lácteo. Sem glúten, sem sabor e 
sem adição de açúcar e seus derivados. 
Devidamente embalado e rotulado, com 
registro no SIF ou SISPOA e entregue em 
condições favoráveis para o consumo, em 
temperatura adequada para o produto. Em 
embalagem plástica contendo no mínimo 
800g. Prazo de validade mínimo de 21 dias a 
contar da data da entrega.
Amostra para análise do vencedor.

07 Leite de soja. 
Alimento de soja sem sabor, elaborado com 
proteína isolada de soja ou extrato de soja, 
suplementado com cálcio, vitaminas e 
minerais, podendo ser utilizado em casos de 
intolerância à lactose ou alergia à proteína de 
leite de vaca. Isento de lactose, sacaro
glúten. Apresentação em embalagem de 1 
litro, tipo tetra pak, com registro no Ministério 
da Agricultura 
Devem constar todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na legislação 
vigente, constando data de fabricação e 
validade nos pacotes indi
validade mínimo de 4 meses a contar da data 
da entrega. 
Amostra para análise do vencedor.

08 Moranguinho. 
Fresco, de 1ª qualidade, grau médio de 
maturação, embalagem de 250 a 300g, com 
boa apresentação ao exame visual, 
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Fresco, de 1ª qualidade, limpo, folha verde 
escura, não pode estar amarelado, com folhas 
íntegras, com coloração uniforme, com boa 
apresentação ao exame visual, sem 
machucados, sem estarem deterioradas. Cor e 

característicos do alimento. 

Embalagens individuais, resistentes, bem 
seladas e reforçadas. Devem conter todas as 
informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nas embalagens. Prazo 
mínimo de 6 meses a contar da data de 

Amostra para análise do vencedor. 

QUILO 500

800g parcialmente desnatado contendo 
apenas leite e/ou leite reconstituído, leite em 
pó e fermento lácteo. Sem glúten, sem sabor e 
sem adição de açúcar e seus derivados. 
Devidamente embalado e rotulado, com 
registro no SIF ou SISPOA e entregue em 
condições favoráveis para o consumo, em 
temperatura adequada para o produto. Em 
embalagem plástica contendo no mínimo 
800g. Prazo de validade mínimo de 21 dias a 

entrega. 
Amostra para análise do vencedor. 

UNIDADE 800

Alimento de soja sem sabor, elaborado com 
proteína isolada de soja ou extrato de soja, 
suplementado com cálcio, vitaminas e 
minerais, podendo ser utilizado em casos de 
intolerância à lactose ou alergia à proteína de 
leite de vaca. Isento de lactose, sacarose e 
glúten. Apresentação em embalagem de 1 
litro, tipo tetra pak, com registro no Ministério 

Devem constar todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na legislação 
vigente, constando data de fabricação e 
validade nos pacotes individuais. Prazo de 
validade mínimo de 4 meses a contar da data 

Amostra para análise do vencedor. 

LITRO 150

Fresco, de 1ª qualidade, grau médio de 
maturação, embalagem de 250 a 300g, com 
boa apresentação ao exame visual, sem 

BANDEJA 800
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500 R$ 3,07 

800 R$ 9,18 

150 R$ 6,10 

800 R$ 4,63 
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machucados, sem estarem deterioradas. Cor e 
odor característicos do alimento.

09 Pão fatiado sem leite e sem ovo.
Embalagem de 400g. O produto deve ser 
fresco e acondicionado em embalagem 
plástica atóxica, onde deve estar estampados 
a data de fabricação e prazo de validade. 

10 Pão francês. 
Novo, pesando aproximadamente 50g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampados a data 
de fabricação e prazo de validade. 
Amostra para análise do vencedor.

11 Pão integral fatiado, sem açúcar
Pacotes de 500g, fatia de 25g. Sem adição de 
açúcar e derivados em sua formulação. 
Atendendo especificações da legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem de 
polietileno resistente e atóxico. 
Devem constar todas as informaç
pertinentes ao produto, previsto na legislação 
vigente, constando data de fabricação e 
validade nos pacotes individuais. Prazo de 
validade mínimo de 7 dias a contar da data da 
entrega. 
Amostra para análise do vencedor.

12 Pão sovado doce. 
Novo, pesando aproximadamente 25g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampadas a data 
de fabricação e prazo de validade.
Amostra para análise do vencedor.

13 Pão sovado doce. 
Novo, pesando aproximadamente 50g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampadas a data 
de fabricação e prazo de validade.
Amostra para análise do vencedor.

 
1.2. O Município não homologará valores superiores aos 
1.3. As entregas dos produtos serão realizadas diretamente nas Escolas Municipais, 
período de vigência da ata de registro de preços
prazo de entrega dos produtos, quando solicitado, é de 03 (três) dias
ordem de fornecimento. 
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machucados, sem estarem deterioradas. Cor e 
odor característicos do alimento. 

Pão fatiado sem leite e sem ovo. 
Embalagem de 400g. O produto deve ser 
fresco e acondicionado em embalagem 
plástica atóxica, onde deve estar estampados 
a data de fabricação e prazo de validade.  

UNIDADE 100

Novo, pesando aproximadamente 50g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampados a data 
de fabricação e prazo de validade.  
Amostra para análise do vencedor. 

UNIDADE 50.000

integral fatiado, sem açúcar 
Pacotes de 500g, fatia de 25g. Sem adição de 
açúcar e derivados em sua formulação. 
Atendendo especificações da legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem de 
polietileno resistente e atóxico.  
Devem constar todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na legislação 
vigente, constando data de fabricação e 
validade nos pacotes individuais. Prazo de 
validade mínimo de 7 dias a contar da data da 

Amostra para análise do vencedor. 

UNIDADE 100

Novo, pesando aproximadamente 25g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampadas a data 
de fabricação e prazo de validade. 
Amostra para análise do vencedor. 

UNIDADE 10.000

Novo, pesando aproximadamente 50g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampadas a data 
de fabricação e prazo de validade. 
Amostra para análise do vencedor. 

PACOTE 10.000

Município não homologará valores superiores aos acima descritos. 
As entregas dos produtos serão realizadas diretamente nas Escolas Municipais, 

período de vigência da ata de registro de preços, conforme os endereços de entrega 
prazo de entrega dos produtos, quando solicitado, é de 03 (três) dias úteis, a contar da emissão da 
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100 R$ 6,60 

50.000 R$ 0,73 

100 R$ 8,75 

10.000 R$ 0,36 

10.000 R$ 0,56 

As entregas dos produtos serão realizadas diretamente nas Escolas Municipais, durante o 
, conforme os endereços de entrega (anexo IV). O 

, a contar da emissão da 
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1.4. Finalizada a fase de lances, o licitante que tiver a melhor proposta será comunicado pela 
Pregoeira para apresentar sua(s) amostra(s), 
no item 10 deste edital. 
1.5. Por se tratar de Registro de 
quantitativo licitado. 
 
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
2.1 Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição 
de chave e senha, diretamente ju
seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização. 
2.2 As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico:
www.pregaobanrisul.com.br/fornecedores
2.3 É de responsabilidade do licitante, além de credenciar
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
2.3.1 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sist
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros; 
2.3.2 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorren
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
2.3.3 Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para ime
2.3.4 Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica;  
2.3.5 Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
 
2.4 Não poderão participar desta licitação os interessados
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
b) enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 
c) cujos objetos sociais não seja
d) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, ou que tenha sido declarada inidônea por 
órgão ou entidade da admi
Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração 
municipal. 
 
3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1 As propostas e os documentos 
meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital.
3.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 
sujeitará o licitante às sanções legais:
3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital, como condição de participação;
3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa o
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou 
sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
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Finalizada a fase de lances, o licitante que tiver a melhor proposta será comunicado pela 
apresentar sua(s) amostra(s), no prazo de até 02 (dois) dias úteis,

Por se tratar de Registro de Preços, o Município não tem obrigação de adquirir todo o 

E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição 

de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema onde deverá informar
seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.  

As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico:
www.pregaobanrisul.com.br/fornecedores 

É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

desta licitação os interessados:  
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

b) enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.  
objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste Pregão; 

d) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, ou que tenha sido declarada inidônea por 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital.
3.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 

icitante às sanções legais: 
O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital, como condição de participação; 
dos requisitos legais para a qualificação como microempresa o

pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou 
sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
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Finalizada a fase de lances, o licitante que tiver a melhor proposta será comunicado pela 
2 (dois) dias úteis, conforme previsto 

Preços, o Município não tem obrigação de adquirir todo o 

Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição 
nto ao provedor do sistema onde deverá informar-se a respeito do 

 
As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 

se previamente no sistema eletrônico 

se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 

ema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
te da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 

Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
diato bloqueio de acesso; 

Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

d) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, ou que tenha sido declarada inidônea por 

nistração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração 

de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital. 
3.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 

O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou 
sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
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estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Comp
aplicação do disposto no item 9, deste edital.
3.3 Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados 
3.4 Todo documento que não tiver prazo de validade estipulado em seu corpo, será considerado 
como válido por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão.
 
4. PROPOSTA 
4.1 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dia
do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
4.2 Os licitantes deverão registrar s
eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo de
4.3 Encerrada a etapa de lances e negociação final, o licitante 
encaminhar via plataforma do sistema eletrônico
financeira readequada ao preço final
4.4 Os licitantes deverão apresentar 
depois da vírgula. 
4.5 No preço proposto deverão
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais),
trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza
indiretos. 
4.6 O licitante se responsabilizará por todas
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública. 
eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico
da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão.  
 
5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, 
observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:
 
5.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme o modelo ANEXO II
 
5.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; ou registro comercial, no caso de empresa individual;
b) 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.
 
5.1.3 REGULARIDADE FISCAL 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
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);
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art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para 
aplicação do disposto no item 9, deste edital. 

documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo de até 2 (duas) horas.

Todo documento que não tiver prazo de validade estipulado em seu corpo, será considerado 
como válido por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão. 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão 
do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

Os licitantes deverão registrar seus preços nos campos disponibilizados na plataforma do sistema 
até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital.  

ncerrada a etapa de lances e negociação final, o licitante detentor da melhor proposta 
via plataforma do sistema eletrônico, e no prazo previsto no item 10.2,  

financeira readequada ao preço final, nos moldes do ANEXO I – Modelo de Proposta
Os licitantes deverão apresentar proposta de MENOR PREÇO UNITÁRIO, utilizando

deverão estar incluídas as despesas com custo, transporte, seguro e
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais),
trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ô

O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, 

observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

5.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
ANEXO II. 

 
to 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 
ou registro comercial, no caso de empresa individual;

b) 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, 

o a atividade assim o exigir. 

 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 
RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 
PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 
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lementar nº 123, de 2006, como condição para 

documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
(duas) horas. 

Todo documento que não tiver prazo de validade estipulado em seu corpo, será considerado 
 

s, a contar da data de abertura da sessão 

nos campos disponibilizados na plataforma do sistema 

detentor da melhor proposta deverá 
e no prazo previsto no item 10.2,  nova proposta 

Modelo de Proposta. 
utilizando 2 (duas) casas 

as despesas com custo, transporte, seguro e frete, 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, 

e todos os ônus diretos e 

as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, 

5.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

ou registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) 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, 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao 

quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 
RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 
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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 Servi
f) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
 
5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMI
a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante), emitida em prazo não superior a 90 
(noventa) dias contados da data d
recuperação judicial participe do certame desde que comprove a capacidade econô
para execução do objeto. 
 
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização 
de sua chave e senha. 
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na in
acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 
2.3.2 deste Edital. 
6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 
campo próprio do sistema eletrônico.
 
7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS 
7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente 
inexequíveis. 
7.2.1. A não desclassificação da proposta 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando
o instrumento convocatório. 
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase 
competitiva na data e horário estipulados no edital, oportunidade em que os licitantes pode
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e
menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para 
duração da etapa competitiva
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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 Servi

a de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA 
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial, 

distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante), emitida em prazo não superior a 90 
(noventa) dias contados da data da sua apresentação, porém não há óbice que a empresa em 
recuperação judicial participe do certame desde que comprove a capacidade econô

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização 

O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de 
acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios 

ncia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 

A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 
campo próprio do sistema eletrônico. 

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais; 
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente 

7.2.1. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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 

 
As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase 

competitiva na data e horário estipulados no edital, oportunidade em que os licitantes pode
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do val

menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para 
duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 
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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); 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
lidação das Leis do Trabalho, 

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial, 
distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante), emitida em prazo não superior a 90 

a sua apresentação, porém não há óbice que a empresa em 
recuperação judicial participe do certame desde que comprove a capacidade econômica e financeira 

No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização 

ternet, mediante a utilização de sua chave de 
acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios 

ncia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 

A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 

O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente 

não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
a proposta no que não for conflitante com 

As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase 
competitiva na data e horário estipulados no edital, oportunidade em que os licitantes poderão 

Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 
serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para 
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7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 
registro. 
7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
 
8. MODO DE DISPUTA 
8.1 Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, observando as regras constantes no item 7
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública.
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver
se tratar de lances intermediários.
8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
8.5 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo 
assessorada pela Equipe de Apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
consecução do melhor preço, mediante justificativa.
8.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
8.7 Quando a desconexão persistir por tempo superi
Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes. 
 
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a 
o item 3.2.2 deste Edital; 
9.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº
que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por 
cento) à proposta de menor valor;
9.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 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 beneficiária, 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 9.2 deste 
edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea 
9.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver 
sido apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº
9.5. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão obser
art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.
9.6. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas, de acordo com o art. 45, §2º, da Lei nº
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O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 

O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
o as regras constantes no item 7. 

.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será 
ogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 
.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 
se tratar de lances intermediários. 

.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

.5 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, a Pregoeira poderá, 
assessorada pela Equipe de Apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes. 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 
44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate

preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata 

se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por 

osta de menor valor; 
9.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, 

(cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 
preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à 

ço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.2 deste 
edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
9.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver 

por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 
Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão obser

8.666/1993. 
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas, de acordo com o art. 45, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 
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O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 

O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será 
ogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 

.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
sistema, a Pregoeira poderá, 

assessorada pela Equipe de Apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 

caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  

or a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes.  

Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 
assegurado, como critério do desempate, 

declaração, de que trata 

123/2006, aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por 

á da seguinte forma: 
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, 

(cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à 
ço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 

pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.2 deste 
item. 

9.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver 

Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do 

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
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10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a apresentação de nova proposta financeira 
readequada ao preço final vencedor do certame, que
encaminhados no prazo fixado 
10.3. A pedido da empresa ou por decisão do pregoeiro, o prazo informado poderá ser prorrogado.
10.4. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da 
Administração. 
10.5. Finalizada a fase de lances, o licitante que tiver a melhor proposta será comunicado pela 
Pregoeira para apresentar sua(s) amostra(s), relativa(s) aos produtos que forem provisoriamente 
classificados, para avaliação e seleção, a qual deverá ser entregue em até 
10.6. As amostras deverão ser entregues 
Peixoto, nº 426, Centro, São Sebastião do Caí/RS
038/2009 – FNDE, e deverão 
mínimo, a razão social da licitante e identific
10.7. A avaliação a seleção dos produtos da alimentação escolar ficará a cargo da área de nutrição da 
SMECTD, que emitirá parecer em laudo devidamente assinado e identificado, nos termos do art. 4º, 
II, da Resolução do CFN nº 465/2010.
10.8. Serão desclassificados os itens das propostas das licitantes que tiverem a respectiva amostra 
reprovada ou não apresentada, bem como quando for cotado produto de marca diversa daquela 
oferecida como amostra. 
10.9. No caso da amostra ser reprovada ou não apresentada, o item s
subseqüente na ordem de classificação, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
apresentar a amostra.   
10.10. Não haverá devolução das amostras, pois as mesmas serão consumidas quando de sua 
avaliação. 
10.11. Após a emissão do(s) laudo(s) com os produtos aprovados, a Pregoeira 
do licitante. 
 
11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
11.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 5, enviados nos termos do 
examinados pela pregoeira, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos 
oficiais de órgãos e entidades emissores.
11.2. A licitante beneficiária da Lei 
comprovação de regularidade fiscal
nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requ
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assi
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recu
 
 

 

 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 - Centro, São Sebastião do Caí 

Fone: (51) 3635-2500   www.saosebastiaodocai.rs.gov.br

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 

desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a apresentação de nova proposta financeira 
readequada ao preço final vencedor do certame, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser 
encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital. 

A pedido da empresa ou por decisão do pregoeiro, o prazo informado poderá ser prorrogado.
Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da 

.5. Finalizada a fase de lances, o licitante que tiver a melhor proposta será comunicado pela 
a apresentar sua(s) amostra(s), relativa(s) aos produtos que forem provisoriamente 

classificados, para avaliação e seleção, a qual deverá ser entregue em até 02 (dois) dias úteis. 
rão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação

Centro, São Sebastião do Caí/RS – CEP 95760-000), nos termos da Resolução nº 
, e deverão estar embaladas e identificadas com etiquetas que contenham, no 

mínimo, a razão social da licitante e identificação da licitação e do item.  
A avaliação a seleção dos produtos da alimentação escolar ficará a cargo da área de nutrição da 

SMECTD, que emitirá parecer em laudo devidamente assinado e identificado, nos termos do art. 4º, 
II, da Resolução do CFN nº 465/2010. 

dos os itens das propostas das licitantes que tiverem a respectiva amostra 
reprovada ou não apresentada, bem como quando for cotado produto de marca diversa daquela 

No caso da amostra ser reprovada ou não apresentada, o item será adjudicado à empresa 
subseqüente na ordem de classificação, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

Não haverá devolução das amostras, pois as mesmas serão consumidas quando de sua 

Após a emissão do(s) laudo(s) com os produtos aprovados, a Pregoeira 

VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO  
Os documentos de habilitação, de que trata o item 5, enviados nos termos do 

, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos 
oficiais de órgãos e entidades emissores. 

A licitante beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 que possua alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de 
nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requ
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
se a manifestação da intenção de recurso. 
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Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 

tida melhor proposta. 
A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 

julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a apresentação de nova proposta financeira 
sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser 

A pedido da empresa ou por decisão do pregoeiro, o prazo informado poderá ser prorrogado. 
proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da 

.5. Finalizada a fase de lances, o licitante que tiver a melhor proposta será comunicado pela 
a apresentar sua(s) amostra(s), relativa(s) aos produtos que forem provisoriamente 

2 (dois) dias úteis.  
Secretaria Municipal de Educação (Rua Marechal Floriano 

nos termos da Resolução nº 
estar embaladas e identificadas com etiquetas que contenham, no 

A avaliação a seleção dos produtos da alimentação escolar ficará a cargo da área de nutrição da 
SMECTD, que emitirá parecer em laudo devidamente assinado e identificado, nos termos do art. 4º, 

dos os itens das propostas das licitantes que tiverem a respectiva amostra 
reprovada ou não apresentada, bem como quando for cotado produto de marca diversa daquela 

erá adjudicado à empresa 
subseqüente na ordem de classificação, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

Não haverá devolução das amostras, pois as mesmas serão consumidas quando de sua 

Após a emissão do(s) laudo(s) com os produtos aprovados, a Pregoeira verificará a habilitação 

Os documentos de habilitação, de que trata o item 5, enviados nos termos do item 3.1, serão 
, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos 

123/2006 que possua alguma restrição na 
e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que 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. 

Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
m sucessivamente, na ordem 

Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
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12. RECURSOS 
12.1 Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias 
consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar c
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.2 Interposto o recurso, a Pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, 
sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 
12.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetívei
aproveitamento. 
 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.2 Na ausência de recurso, caberá ao preg
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
13.3 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.
 
14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
14.1. Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das san
14.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Ad
14.3 Para a assinatura da ata de registro de preços
habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias 
autenticadas e apresentação da proposta com o preço fina
item, marca, modelo, unidade de medida, tamanho.
14.4 As certidões que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após 
terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos p
dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
14.5 Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar 
licitante será convocado, respeitado a ordem de classificação, para
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções. 
14.6 A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas
quando for exigido, no prazo do item 1
14.7. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no edital, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14.8. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos no edital.
14.9. Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na a
art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
sofrerem redução. 
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Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias 
consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

o recurso, a Pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, 
sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetívei

. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 

licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração. 

ata de registro de preços, deverão ser comprovadas as condições de 
habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias 
autenticadas e apresentação da proposta com o preço final proposto, contendo a especificação do 
item, marca, modelo, unidade de medida, tamanho. 

As certidões que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após 
terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos p
dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade. 

Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a ata de registro de preços
licitante será convocado, respeitado a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.  

.6 A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, 
quando for exigido, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
no edital, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 

al o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos no edital.
Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na a
art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
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Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias 
consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais 

ontrarrazões em igual número de dias, que 

o recurso, a Pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, 
sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.  

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

oeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 

ções previstas neste edital.  
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 

desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 

deverão ser comprovadas as condições de 
habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias 

, contendo a especificação do 

As certidões que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após 
terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, 

a ata de registro de preços, outro 
, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

dos documentos de habilitação, 
.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação. 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
no edital, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
al o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos no edital. 

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
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14.10. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento háb
14.11. A Contratada é responsável
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata.
14.12. A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais e de 
proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução da ata.
14.13. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 
Lei. 
 
15. ENTREGA DO OBJETO 
15.1. As entregas dos produtos serão realizadas diretamente nas Escolas Municipais e Centros 
Integrados, durante o período de vigência da ata de registro de preços, conforme os endereços de 
entrega (anexo IV). O prazo de entrega dos produtos, quando solicitado, é de 03 (t
contar da emissão da ordem de fornecimento.
15.2. O responsável pela fiscalização do objeto será o servidor designado da Secretaria Municipal 
competente.  
15.3. Os itens entregues deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada p
vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas.
15.4. Os itens a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a 
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte, sendo que o(s) ve
do(s) item(s) carne(s) obrigatoriamente deverá entregar o(s) produto(s) em veículo apropriado com 
refrigeração.    
15.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
15.6. Verificada a desconformidade de 
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
sujeitando-se às penalidades previstas nesse Edital.
 
16. DO PAGAMENTO 
16.1 Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 
alimentícios solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes. 
16.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo I
período, ou outro índice que vier a substituí
juros de 0,5% ao mês, pro rata.
16.2. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no processo licitatóri
16.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do Pregão, contrato e empenho, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para 
pagamento. 
16.4. No caso de depósito em conta bancária, 
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos.
16.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornece
inadimplência contratual. 
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A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, 

ecorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata. 
A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais e de 

proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
ção da ata. 

A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

s dos produtos serão realizadas diretamente nas Escolas Municipais e Centros 
Integrados, durante o período de vigência da ata de registro de preços, conforme os endereços de 

). O prazo de entrega dos produtos, quando solicitado, é de 03 (t
contar da emissão da ordem de fornecimento. 
15.2. O responsável pela fiscalização do objeto será o servidor designado da Secretaria Municipal 

15.3. Os itens entregues deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada p
vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 
15.4. Os itens a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a 
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte, sendo que o(s) ve

obrigatoriamente deverá entregar o(s) produto(s) em veículo apropriado com 

15.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante 

vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
se às penalidades previstas nesse Edital. 

Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 
solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes. 

16.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo I
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com 

pro rata. 
16.2. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no processo licitatório. 
16.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do Pregão, contrato e empenho, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para 

16.4. No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados 
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
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A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 

º 8.666, de 1993. 
pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, 

A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais e de 
proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

s dos produtos serão realizadas diretamente nas Escolas Municipais e Centros 
Integrados, durante o período de vigência da ata de registro de preços, conforme os endereços de 

). O prazo de entrega dos produtos, quando solicitado, é de 03 (três) dias úteis, a 

15.2. O responsável pela fiscalização do objeto será o servidor designado da Secretaria Municipal 

15.3. Os itens entregues deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada pela licitante 

15.4. Os itens a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a 
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte, sendo que o(s) vencedor(es) 

obrigatoriamente deverá entregar o(s) produto(s) em veículo apropriado com 

15.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante 

vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos gêneros 
solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes.  

16.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
lo, e a Administração compensará a contratada com 

16.2. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 

16.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do Pregão, contrato e empenho, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para 

a empresa vencedora deverá informar os dados 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
dor em virtude de penalidade ou 
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17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% 
contratado; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): impedimento do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% 
contratado; 
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de l
pelo prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor 
e) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez 
f) execução do contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta)dias: multa diária de 
0,5% sobre o valor parcial ou total contratado; após 30 (trinta) dias de atraso injustificado será 
considerado inexecução contratual;
g) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;
h) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correç
ao resultado: advertência. 
 
17.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
17.3 Quando a contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para com a contratante. 
17.4 Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade 
da falta, seus efeitos, bem como os a
aplicá-las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias 
contados da abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei n
8.666/93. 
 
18. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
18.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 
poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio do sistema.
18.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no sítio do
Sistema Eletrônico: www.pregaobanrisul.com.br
 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas decorrentes da execução deste 
dotações do orçamento vigente: 
 
42400   Código da Despesa
0400   Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
0402   Recursos Livres
12.361.1014.2051 Manutenção da Merenda Escolar
3.3.3.90.30.000000        Material de Consumo
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. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 

ção pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos;  

de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): impedimento do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% 

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor total contratado; 
e) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;
f) execução do contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta)dias: multa diária de 

sobre o valor parcial ou total contratado; após 30 (trinta) dias de atraso injustificado será 
inexecução contratual; 

g) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 
h) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

ando a contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para com a contratante.  

Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade 
da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de 

las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias 
contados da abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei n

. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 

poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio do sistema. 

As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no sítio do
www.pregaobanrisul.com.br 

O ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução deste registro de preços correrão por conta das seguintes 

dotações do orçamento vigente:  

Código da Despesa 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
Recursos Livres 
Manutenção da Merenda Escolar 
Material de Consumo 
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na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 

ção pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% sobre o valor total 

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

de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): impedimento do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor total 

icitar e contratar com a Administração 

e) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
total contratado; 

f) execução do contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta)dias: multa diária de 
sobre o valor parcial ou total contratado; após 30 (trinta) dias de atraso injustificado será 

g) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 

ão durante a execução e sem prejuízo 

.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

ando a contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 

Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade 
ntecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de 

las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias 
contados da abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 
poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no sítio do 

correrão por conta das seguintes 
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443400   Código da Despesa
0400   Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
0404   Recursos Vinculados
12.361.1014.2057 Manutenção do PNAE
3.3.3.90.30.000000        Material de Consumo
 
444400   Código da Despesa
0400   Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
0404   Recursos Vinculados
12.365.1013.2057 Manutenção do PNAE
3.3.3.90.30.000000        Material de Consumo
 
445400   Código da Despesa
0400   Secretaria de
0404   Recursos Vinculados
12.365.1013.2057 Manutenção do PNAE
3.3.3.90.30.000000        Material de Consumo
 
446400   Código da Despesa
0400   Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
0404   Recursos Vinculados
12.366.1015.2057 Manutenção do PNAE
3.3.3.90.30.000000        Material de Consumo
 
447400   Código da Despesa
0400   Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
0404   Recursos Vinculados
12.361.1014.2057 Manutenção do PNAE
3.3.3.90.30.000000 Material de Consumo
  
452950   Código da Despesa
0400   Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
0404   Recursos Vinculados
12.367.1017.2057 Manutenção do PNAE
3.3.3.90.30.000000 Material de Consumo
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 Informações complementares e dúvidas referentes
interessados de segunda à quinta
30min, na sexta-feiradas 7hs e 30 min. às 13h, junto ao Setor de Licitações do Município de São 
Sebastião do Caí, através do telefone (51) 3635
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
20.2 A pregoeira poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas q
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação.
20.3 A participação neste Pregão Eletrônico
Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
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Código da Despesa 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto  
Recursos Vinculados 
Manutenção do PNAE 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto  
Recursos Vinculados 
Manutenção do PNAE 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto  
Recursos Vinculados 
Manutenção do PNAE 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto  
Recursos Vinculados 
Manutenção do PNAE 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto  
Recursos Vinculados 
Manutenção do PNAE 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto  
Recursos Vinculados 
Manutenção do PNAE 
Material de Consumo 

Informações complementares e dúvidas referentes a este Edital poderão
interessados de segunda à quinta-feira, no horário das 8h às 11h e 30min e das 13h e 15minàs 16h e 

feiradas 7hs e 30 min. às 13h, junto ao Setor de Licitações do Município de São 
avés do telefone (51) 3635.2500, ramal 4004, ou ainda no e

licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br 
poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas q

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para 

de habilitação e classificação. 
Pregão Eletrônico implicará a plena aceitação aos termos e condições deste

Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

 

Centro, São Sebastião do Caí - RS 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br  

poderão ser sanadaspelos 
feira, no horário das 8h às 11h e 30min e das 13h e 15minàs 16h e 

feiradas 7hs e 30 min. às 13h, junto ao Setor de Licitações do Município de São 
2500, ramal 4004, ou ainda no e-mail: 

poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para 

implicará a plena aceitação aos termos e condições deste 
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20.4 Os proponentes que vierem a ser contratados ficarão obrigados a aceitar, nas mesmas
condiçõescontratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor 
inicial contratado. 
20.5 Após a apresentação da proposta, não c
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
20.6 A Administração poderá revogar o 
anulá-lapor ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a o
Federal nº 8.666/93). 
20.7 Integram o presente edital os seguintes Anexos:
Anexo I – Modelo de Proposta Financeira
Anexo II – Modelo de declaração;
Anexo III – Minuta da ata de registro de preços;
Anexo IV – Endereços de entrega.
20.8 Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e docontrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 
 

São Sebastião do Caí,
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Os proponentes que vierem a ser contratados ficarão obrigados a aceitar, nas mesmas
diçõescontratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor 

Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.  

A Administração poderá revogar o Pregão Eletrônico por razões de interesse público, devendo 
lapor ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Integram o presente edital os seguintes Anexos: 
Modelo de Proposta Financeira; 
Modelo de declaração; 
Minuta da ata de registro de preços;  
Endereços de entrega. 

eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e docontrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

Caí, 12 de janeiro de 2022. 

Daiane Juliane Trein 
Pregoeira Suplente 
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Os proponentes que vierem a ser contratados ficarão obrigados a aceitar, nas mesmas 
diçõescontratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor 

aberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

por razões de interesse público, devendo 
brigação de indenizar (art. 49 da Lei 

eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e docontrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
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À 
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS
A/C Sra. Pregoeira 
 
A empresa __________________________________, com sede na Rua/Av.___________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, fone ____________________________, abaixo 
assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, pr
Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta 
comercial, nas seguintes condições:

Item Descrição

01 

Amendoim sem casca.
Tipo 1, subgrupo selecionado, pacote de 
500g, com selo ABICAB. Devem constar 
todas as informações pertinentes ao 
produto, previsto na legislação vigente, 
constando data de fabricação e validade nas 
embalagens individuais. Prazo de validade 
mínimo de 12 meses a con
entrega. 
Amostra para análise do vencedor.

02 Biscoito de arroz. 
Embalagem plástica, pesando entre 150g. 
Sem adição de sal, sem conservantes ou 
aromatizantes, Não contendo glúten, açúcar, 
leite e derivados. Devem conter todas as 
informações pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade nas 
embalagens individuais. Prazo de validade 
mínimo de 12 meses a contar da data de 
entrega.  
Amostra para análise do vencedor.

03 Doce de leite, sem lactose.
Potes plásticos lacrados, 
com 400g. Devem 
informações pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade nos potes 
individuais. Prazo de validade mínimo de 12 
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS 

__________________________________, com sede na Rua/Av.___________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, fone ____________________________, abaixo 
assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, pr
Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta 
comercial, nas seguintes condições: 

 

Descrição 
 

Unid. Quant
estimada

Amendoim sem casca. 
subgrupo selecionado, pacote de 

500g, com selo ABICAB. Devem constar 
todas as informações pertinentes ao 
produto, previsto na legislação vigente, 
constando data de fabricação e validade nas 
embalagens individuais. Prazo de validade 
mínimo de 12 meses a contar da data da 

Amostra para análise do vencedor. 

200 QUILO

Embalagem plástica, pesando entre 150g. 
Sem adição de sal, sem conservantes ou 
aromatizantes, Não contendo glúten, açúcar, 
leite e derivados. Devem conter todas as 
informações pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, constando 

ação e validade nas 
embalagens individuais. Prazo de validade 
mínimo de 12 meses a contar da data de 

Amostra para análise do vencedor. 

PACOTE 1.000

Doce de leite, sem lactose. 
Potes plásticos lacrados, versão sem lactose, 
com 400g. Devem constar todas as 
informações pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade nos potes 
individuais. Prazo de validade mínimo de 12 

POTE 50 
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__________________________________, com sede na Rua/Av.___________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, fone ____________________________, abaixo 
assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse 
Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta 

Quant. 
estimada 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total (R$) 

QUILO   

1.000   
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meses a contar da data da entrega.
Amostra para análise do vencedor.

04 Espinafre. 
Fresco, de 1ª qualidade, limpo, folha verde 
escura, não pode estar amarelado, com 
folhas íntegras, com coloração uniforme, 
com boa apresentação ao exame visual, sem 
machucados, sem estarem deterioradas. Cor 
e odor característicos do 

05 Farinha de arroz. 
Embalagens individuais, resistentes, bem 
seladas e reforçadas. Devem conter todas as 
informações pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade nas 
embalagens. Prazo mínimo de 6 meses a 
contar da data de ent
Amostra para análise do vencedor.

06 Iogurte Natural. 
800g parcialmente desnatado contendo 
apenas leite e/ou leite reconstituído, leite 
em pó e fermento lácteo. Sem glúten, sem 
sabor e sem adição de açúcar e seus 
derivados. Devidamente 
rotulado, com registro no SIF ou SISPOA e 
entregue em condições favoráveis para o 
consumo, em temperatura adequada para o 
produto. Em embalagem plástica contendo 
no mínimo 800g. Prazo de validade mínimo 
de 21 dias a contar da data da entrega.
Amostra para análise do vencedor.

07 Leite de soja. 
Alimento de soja sem sabor, elaborado com 
proteína isolada de soja ou extrato de soja, 
suplementado com cálcio, vitaminas e 
minerais, podendo ser utilizado em casos de 
intolerância à lactose ou alergia à proteína 
de leite de vaca. Isento de lactose, sacaro
e glúten. Apresentação em embalagem de 1 
litro, tipo tetra pak, com registro no 
Ministério da Agricultura
Devem constar todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nos pacotes 
individuais. Prazo de validade mínimo de 4 
meses a contar da data da entrega.
Amostra para análise do vencedor.
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meses a contar da data da entrega. 
Amostra para análise do vencedor. 

Fresco, de 1ª qualidade, limpo, folha verde 
escura, não pode estar amarelado, com 
folhas íntegras, com coloração uniforme, 
com boa apresentação ao exame visual, sem 
machucados, sem estarem deterioradas. Cor 
e odor característicos do alimento. 

MOLHO 500 

Embalagens individuais, resistentes, bem 
seladas e reforçadas. Devem conter todas as 
informações pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, constando 
data de fabricação e validade nas 
embalagens. Prazo mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega.  
Amostra para análise do vencedor. 

QUILO 500 

800g parcialmente desnatado contendo 
apenas leite e/ou leite reconstituído, leite 
em pó e fermento lácteo. Sem glúten, sem 
sabor e sem adição de açúcar e seus 
derivados. Devidamente embalado e 
rotulado, com registro no SIF ou SISPOA e 
entregue em condições favoráveis para o 
consumo, em temperatura adequada para o 
produto. Em embalagem plástica contendo 
no mínimo 800g. Prazo de validade mínimo 
de 21 dias a contar da data da entrega. 

ostra para análise do vencedor. 

UNIDADE 800 

Alimento de soja sem sabor, elaborado com 
proteína isolada de soja ou extrato de soja, 
suplementado com cálcio, vitaminas e 
minerais, podendo ser utilizado em casos de 
intolerância à lactose ou alergia à proteína 
de leite de vaca. Isento de lactose, sacarose 
e glúten. Apresentação em embalagem de 1 
litro, tipo tetra pak, com registro no 
Ministério da Agricultura 
Devem constar todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nos pacotes 

viduais. Prazo de validade mínimo de 4 
meses a contar da data da entrega. 
Amostra para análise do vencedor. 

LITRO 150 
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08 Moranguinho. 
Fresco, de 1ª qualidade, grau médio de 
maturação, embalagem de 250 a 300g, com 
boa apresentação ao exame visual, sem 
machucados, sem estarem deterioradas. Cor 
e odor característicos do alimento.

09 Pão fatiado sem leite e sem ovo.
Embalagem de 400g. O produto deve ser 
fresco e acondicionado em embalagem 
plástica atóxica, onde deve estar 
estampados a data de fabricação e prazo de 
validade.  

10 Pão francês. 
Novo, pesando aproximadamente 50g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampados a data 
de fabricação e prazo de validade. 
Amostra para análise do vencedor.

11 Pão integral fatiado, sem açúcar
Pacotes de 500g, fatia de 25g. Sem adição de 
açúcar e derivados em sua formulação. 
Atendendo especificações da legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem de 
polietileno resistente e atóxico. 
Devem constar todas as informaç
pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nos pacotes 
individuais. Prazo de validade mínimo de 7 
dias a contar da data da entrega.
Amostra para análise do vencedor.

12 Pão sovado doce. 
Novo, pesando aproximadamente 25g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampadas a data 
de fabricação e prazo de validade.
Amostra para análise do vencedor.

13 Pão sovado doce. 
Novo, pesando aproximadamente 50g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampadas a data 
de fabricação e prazo de validade.
Amostra para análise do vencedor.

 
 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
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Fresco, de 1ª qualidade, grau médio de 
maturação, embalagem de 250 a 300g, com 
boa apresentação ao exame visual, sem 
machucados, sem estarem deterioradas. Cor 
e odor característicos do alimento. 

BANDEJA 800 

Pão fatiado sem leite e sem ovo. 
Embalagem de 400g. O produto deve ser 
fresco e acondicionado em embalagem 
plástica atóxica, onde deve estar 
estampados a data de fabricação e prazo de 

UNIDADE 100 

Novo, pesando aproximadamente 50g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampados a data 
de fabricação e prazo de validade.  
Amostra para análise do vencedor. 

UNIDADE 50.000

integral fatiado, sem açúcar 
Pacotes de 500g, fatia de 25g. Sem adição de 
açúcar e derivados em sua formulação. 
Atendendo especificações da legislação 
vigente. Acondicionado em embalagem de 
polietileno resistente e atóxico.  
Devem constar todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constando data de 
fabricação e validade nos pacotes 
individuais. Prazo de validade mínimo de 7 
dias a contar da data da entrega. 
Amostra para análise do vencedor. 

UNIDADE 100 

Novo, pesando aproximadamente 25g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampadas a data 
de fabricação e prazo de validade. 
Amostra para análise do vencedor. 

UNIDADE 10.000

Novo, pesando aproximadamente 50g por 
unidade. O produto deve ser fresco e 
acondicionado em embalagem plástica 
atóxica, onde deve estar estampadas a data 
de fabricação e prazo de validade. 
Amostra para análise do vencedor. 

PACOTE 10.000

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
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 Prazo de entrega: 3 (três
de recebimento da Autorização de Fornecimento.

 Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os 
custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.
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três) dias úteis para entrega dos gêneros alimentícios
Autorização de Fornecimento. 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os 
custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros. 

Local e data 

 
Nome a assinatura do representante Legal 
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gêneros alimentícios, contados da data 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas 
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os 
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A empresa _______________
______________________________________
___________________________________, DECLARA para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 
da Lei nº 8.666/93, acrescido do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insa
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

A empresa _______________________________________________________, CNPJ nº 
__________________________, por meio de seu representante legal

___________________________________, DECLARA para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 
8.666/93, acrescido do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
e Carimbo/CNPJ da empresa 
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________________________, CNPJ nº 
_, por meio de seu representante legal,            Sr. 

___________________________________, DECLARA para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 
8.666/93, acrescido do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega 

menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
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ANEXO I

 

Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
88.370.879/0001-04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como 
CONTRATADO, EMPRESA XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº 
xxx, neste ato representada por seu representante l
CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Ata tem por objeto o 
de diversos gêneros alimentícios para atender as escolas municipais e escolas municipais de 
educação infantil, projetos turno integral, pré
disposto no edital de Pregão Eletrônico
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratada obriga
estabelecidas no edital de Pregão 
vencedora da licitação, os produtos abaixo discriminados: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO

  
  
  

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 
gêneros alimentícios solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes.

Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí
com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
 
CLÁUSULA QUARTA: Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada.
 
CLÁUSULA QUINTA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura, durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos 
neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente 
inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: As entregas dos 
Municipais e Centros Integrados

 

 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 - Centro, São Sebastião do Caí 

Fone: (51) 3635-2500   www.saosebastiaodocai.rs.gov.br

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como 
CONTRATADO, EMPRESA XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº 
xxx, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e 

xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição 
rsos gêneros alimentícios para atender as escolas municipais e escolas municipais de 

educação infantil, projetos turno integral, pré-escola, EJA noturno e Mais Educação,
Eletrônico nº 001/2022. 

A Contratada obriga-se a fornecer, ao Contratante, conforme condições 
estabelecidas no edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022, anexos, e de acordo com a proposta 
vencedora da licitação, os produtos abaixo discriminados:  

DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT 
ESTIMADA 

 
 
 

Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 
solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes.

Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada 

pro rata. 

as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura, durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos 

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 

 

As entregas dos gêneros alimentícios serão realizadas diretamente nas Escolas 
e Centros Integrados, durante o período de vigência da ata de registro de preços
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DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campani, com sede à 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como 
CONTRATADO, EMPRESA XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº 

egal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e 
xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

registro de preços para a eventual aquisição 
rsos gêneros alimentícios para atender as escolas municipais e escolas municipais de 

escola, EJA noturno e Mais Educação, conforme 

se a fornecer, ao Contratante, conforme condições 
, anexos, e de acordo com a proposta 

 
UNID. VALOR 

UNIT. 
  
  
  

Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 
solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes. 

Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
lo, e a Administração compensará a contratada 

as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada. 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura, durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos 

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 

izadas diretamente nas Escolas 
durante o período de vigência da ata de registro de preços, 
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conforme os endereços de entrega 
de 03 (três) dias úteis, a contar
 
CLÁUSULA OITAVA: O registro do fornecedor será cancelado quando
ata de registro de preços; b) 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
prevista nos incisos III ou IV do caput do art.
nº 10.520, de 2002. 
Parágrafo único: O cancelamento de registros nas hipóteses previstas n
formalizado por despacho do órgão 
 
CLÁUSULA NONA: O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados, a) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram
definidos no respectivo edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí.
 
E por estarem justos e contratados, mandou
surta os efeitos legais e jurídicos.
 

São Sebastião do Caí, RS, ______, ________________
 
 
 

__________________________                        ________________________
                                        Contratante
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conforme os endereços de entrega (anexo IV). O prazo de entrega dos produtos, quando solicitado, é 
, a contar da emissão da ordem de fornecimento. 

O registro do fornecedor será cancelado quando: a) descumprir as condições da 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

Administração, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

, a) por razão de interesse público; ou b) a pedido do fornecedor.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As condições gerais do fornecimento, tais como as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram
definidos no respectivo edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes d
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí. 

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 02 (duas) vias, para que 
surta os efeitos legais e jurídicos. 

São Sebastião do Caí, RS, ______, __________________ de 202

__________________________                        ________________________
Contratante             Contratada
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. O prazo de entrega dos produtos, quando solicitado, é 

descumprir as condições da 
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) sofrer sanção 

87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 

s hipóteses a, b e d será 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

a pedido do fornecedor. 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

rnecimento, tais como as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 

Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 

se lavrar o presente termo, em 02 (duas) vias, para que 

__ de 2022. 

__________________________                        ________________________ 
Contratada 



Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 
 CEP 95760-000 Fone: 

 
ESCOLA  
E. M.E.I. PINGO DE GENTE
E. M. E. I. VILA RICA 
E. M. E. I. MEU CANTINHO
E.M. E. I. DONA NORINHA
ESCOLA ANEXO II PEDACINHO DO 
CÉU- São Martim 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
SANTO ANTÔNIO 
E.M. E. I. AMOR PERFEITO

E.M.E.I. BEM ME QUER 
ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO
E.M.SÃO JOSÉ 
E.M. GENERAL DAVID CANABARRO
E.M CORONEL PEDRO DE 
ALENCASTRO GUIMARÃES
E.M. DR. ALBERTO PASQUALINI
E.M. CORONEL PAULINO TEIXEIRA
E.M. OLAVO BILAC 
E.M. DONA AUGUSTA DE VARGA
E.M. WALDOMIRO ALBERTO VAN 
GROL 
E.M. PADRE LUÍZ MÜLLER
E.M. SANTO INÁCIO 
E.M. RENASCER 
CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE

CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES
E.M.E.I. TIA JUSSARA  

 

 

 
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 - Centro, São Sebastião do Caí 

Fone: (51) 3635-2500   www.saosebastiaodocai.rs.gov.br

ANEXO IV – ENDEREÇOS DE ENTREGA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ENDEREÇO 
E. M.E.I. PINGO DE GENTE Rua Adolfo Schenckel, 686, Rio Branco

Rua Olavo Flores, 01, Vila Rica 
E. M. E. I. MEU CANTINHO Estrada da Barra do Cadeia, Lajeadinho
E.M. E. I. DONA NORINHA Rua Osvaldo Cruz, 299, Lot. Popular

O II PEDACINHO DO Travessa 02 – s/n – Bairro, São Martim
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL Rua 7 de Setembro, 879, Navegantes
 

E.M. E. I. AMOR PERFEITO Av. Oswaldo Aranha, 107, Vila Rica 
 
Rua Eva de Azevedo Vieira, 01, Conceição

ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO Rua Eva de Azevedo Vieira, 40, Conceição
Rua Vereador José Goulart-s/nº-Loteamento São José

E.M. GENERAL DAVID CANABARRO Av. Conceição-s/nº - Vila São Martim
E.M CORONEL PEDRO DE 

GUIMARÃES 
Rua Oderich-489- Bairro Navegantes

E.M. DR. ALBERTO PASQUALINI Estrada da Divisa, 165, Areião 
E.M. CORONEL PAULINO TEIXEIRA Estrada Maçonaria- estrada que leva ao Santuário

Campestre Santa Teresinha 
E.M. DONA AUGUSTA DE VARGAS Estrada de Santa Teresinha- em frente à Agrosul
E.M. WALDOMIRO ALBERTO VAN Rua Padre João Wagner- Estrada principal

E.M. PADRE LUÍZ MÜLLER Vigia 
Pareci Velho 
Rua das Pitangueiras, 303-Loteamento Laux

CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE Estrada do Campestre da Conceição (antiga Escola 
Nossa Senhora dos Navegantes) 

CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES Rua General Câmara, 731-Bairro Navegantes
Rua José Bonifácio, 501, Bairro Quilombo

 

Centro, São Sebastião do Caí - RS 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br  

686, Rio Branco 

Estrada da Barra do Cadeia, Lajeadinho 
, 299, Lot. Popular 

Bairro, São Martim 

Rua 7 de Setembro, 879, Navegantes 

 

01, Conceição 
40, Conceição 

Loteamento São José 
Vila São Martim 

Bairro Navegantes 

estrada que leva ao Santuário 

em frente à Agrosul 
Estrada principal- Chapadão 

Loteamento Laux 
Estrada do Campestre da Conceição (antiga Escola 

Bairro Navegantes 
Rua José Bonifácio, 501, Bairro Quilombo 


