
 
  

 
 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO 

 RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 166– 2021 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 

 

Razão Social: _____________________________________________________________ 

CNPJ nº _________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Cidade: _________________________ Estado: _____ Telefone: ____________________ 

Pessoa para contato: ________________________________________________________ 

 

Recebemos através do acesso à página http://www.matocastelhano-rs.com.br/, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local: _____________________, _____ de ________________ de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

Caro Interessado, 

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o 

preenchimento do recibo de retirada do Edital, que deve ser remetido à Divisão de Licitação por 

meio do e-mail: licitacoes@matocastelhano.rs.gov.br. A não remessa do recibo exime o 

Departamento de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Divisão de Licitação 

Município de Mato Castelhano/RS. 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO 

PROCESSO Nº 166/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ABERTURA: 29 DE OUTUBRO DE 2021 

HORÁRIO: 09 HORAS 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO 

PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

O Município de Mato Castelhano/RS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 92.412.808.0001-02, com sede na Rua Silvio Manfroi, nº 01, centro 

deste município, CEP 99180-000, telefone (54) 3313 3822, e-mail 

gabinete@matocastelhano.rs.gov.br, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ROGÉRIO 

AZEREDO FRANÇA, torna público, para conhecimento dos interessados, que, encontra-se 

aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL,  

e estará recebendo propostas e documentação para a aquisição futura e parcelada de 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Merenda Escolar), em conformidade com as especificações e 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações e pelas disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, visando à AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS para compor o cardápio elaborado por nutricionista responsável pela  

Alimentação Escolar das escolas do Sistema Público Municipal de Ensino, através da 

Secretaria Municipal de Educação e em conformidade com as especificações e condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que os itens licitados são conforme TERMO 

DE REFERÊNCIA, Anexo I. 
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1.2 Os itens listados serão adquiridos fracionadamente e deverão ser entregues diretamente 

nas escolas conforme relação de endereços do anexo IX o, pois são quantidades estimadas 

sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do 

contrato. As licitantes obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos 

referidos itens até o término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins 

de planejamentos orçamentários, que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o 

material. O Município não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por 

parte dos licitantes qualquer alegação sobre expectativa da compra. 

 

2. DA HABILITAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da Licitação, pessoas jurídicas, de acordo com 

as especificações do presente Edital. 

2.2. Somente estarão aptas a participar do procedimento licitatório as pessoas jurídicas, que 

solicitarem cadastramento até o 3º dia  anterior à data do recebimento da proposta. 

2.3. Para fins de registro no Cadastro de Fornecedores e implementação de condição para 

participação no procedimento licitatório, às pessoas jurídicas deverão apresentar e 

comprovar: 

 

2.3.1. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme artigo 7º, inciso XXXIII, combinado com o 

artigo 27, inciso V da Lei 8.666/93. 

 

2.3.2. A sua Habilitação Jurídica, através de: 

 a) Cédula de identidade dos diretores; 

 b) Registro comercial no caso empresa individual; 

 c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedades por ações ou entidades 
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filantrópicas ou sem fins lucrativos, acompanhamento de documento de eleições de seus 

administradores; 

 

2.3.3. A sua Regularidade Fiscal, via: 

 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica; 

 b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do 

Estado ou do Município, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa; 

 d) Prova de regularidade relativa à seguridade social, demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; (certidão conjunta INSS/Receita 

Federal); 

 e) Prova de regularidade junto ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 

 f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

 g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal 

(Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional). 

 h) 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, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e de acordo 

com a Lei Federal nº 12440/2011. 

 

2.3.4. A sua Qualificação Econômica-Financeira, via: 

 

 a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior 30 (trinta) dias da data designada para entrega dos 

envelopes. 

 b) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante de que 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
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 c) Declaração de que aceita os termos e condições do Edital de Tomada de Preços em 

epígrafe. 

 d) Declaração de que possui veículo apropriado para transporte de alimentos. 

 

2.3.5. A sua Idoneidade Financeira, através da apresentação: 

 

 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

 

2.4. A empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

complementar 123, de 14/12/06, deverão apresentar, no envelope de Documentação 

(Envelope 01), DECLARAÇÃO, firmada por contador de que se enquadra como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além dos demais documentos previstos neste 

edital. 

2.5.- As cooperativas que tenham auferido, no calendário anterior, receita bruta até o limite de 

R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos 

art. 42 à 45 da lei complementar 123, conforme disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 

15/06/07, desde que também apresentem, no envelope de Documentação (Envelope 01), 

DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadra no limite da receita referida 

acima, além dos demais documentos previstos neste edital. 

2.6. - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, bem como a Cooperativa que atender ao 

item 2.4 e/ou 2.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos no item 2.3.3, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que 

for declarada como vencedora do certame; 

2.7.- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

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

alguma restrição; 
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2.8.- O prazo de que trata o item 2.6, 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; 

2.9. - A não regulamentação da documentação, no prazo fixado no item 2.8, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízos das penalidades previstas no edital, sendo 

facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.10 - Os documentos enumerados nos itens anteriores poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário do Município, ou por 

publicação em um órgão da imprensa oficial, ficando dispensados somente os documentos 

originais emitidos pelo sistema de Internet. 

 

3. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

 

3.1. A documentação e propostas serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitações, 

em dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa as seguintes inscrições: 

          

 ENVELOPE N° 01       

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE MATO CASTELHANO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2021 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE (NOME DA EMPRESA, E- MAIL E TELEFONE, CNPJ 

ENDEREÇO). 

 

ENVELOPE N° 02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE MATO CASTELHANO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2021 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME DA EMPRESA, E- MAIL E TELEFONE, CNPJ 

ENDEREÇO). 
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3.2. O ENVELOPE Nº 01 deverá conter: 
 
 a) Certificado de registro Cadastral fornecido pelo Município, e específico para o 

presente processo licitatório, inclusive com os documentos de regularidade fiscal que tenham 

vencido entre a expedição do Certificado de Registro Cadastral e o recebimento das 

propostas; 

 b) Declaração da empresa que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 

à 45 da Lei complementar 123, de 14/12/06, quando enquadrada nesta situação; 

 c) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com 

poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

 d) Declaração de desistência do prazo legal para interposição de recurso ou 

impugnação a que tem direito na fase de habilitação, desde que seja habilitado (declaração 

facultativa). 

 

3.3. O ENVELOPE Nº 02 deverá conter: 
 

 a) A Proposta financeira, rubricadas em todas as vias e assinada no final, sem emendas 

ou rasuras, contendo os valores unitários e totais dos itens cotados, conforme descrição e 

quantidades exigidas pelo Edital. 

 

4. DO JULGAMENTO 

 

4.1.O julgamento será realizado pela comissão de licitações, levando em consideração o 

menor preço global. 

4.2. Para efeito de julgamento, esta licitação é do tipo menor global. 

4.3. Serão aceitas propostas em valores expresso até 02 (dois) dígitos após a vírgula. 

4.3. Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 43 e 44 

e seus incisos e parágrafos da lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

4.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

4.5. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para 

sua entrega. 
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4.6. Esta licitação será processada e julgada por uma Comissão de Licitação, que poderá 

ser assessorada por técnicos e/ou especialistas. 

4.7. Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou que, após análise da 

Comissão de Licitação, contiverem preços manifestamente inexequíveis. Neste caso, antes da 

desclassificação, a Comissão de Licitação marcará, por escrito, o prazo de 05 (cinco) dias 

corridos para que a firma prove, por escrito, a compatibilidade dos preços com os praticados 

no mercado e com o preço atualizado do orçamento anexo ao edital. Se a justificativa não for 

aceita, efetivar-se-á a desclassificação. 

 

5. DOS RECURSOS 

 

5.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93. 

5.2. Não será conhecido recurso cuja parte tenha sido apresentada fora do prazo legal e/ou 

subscrito por procurador não habilitado legalmente no processo a responder pelo licitante. 

5.3. Para fins de recebimento e análise das impugnações e recursos, somente serão aceitas 

àquelas devidamente protocolados junto ao Protocolo Geral desta Municipalidade, não sendo 

considerados àqueles encaminhados por fax, correio postal ou correio eletrônico, ou, 

entregues sem o devido protocolo. 

 

6. DOS PREÇOS E SUAS ALTERAÇÕES 

6.1. O preço deve ser estipulado, por unidade e pelo quantitativo, já incluídos os tributos, 

encargos, fretes, seguros e demais ônus, devendo o valor global ser apresentado também por 

extenso. 

6.2. O preço deverá ser fixo e irreajustável durante a validade da proposta. 

6.3. O preço poderá ser alterado, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, na forma 

do artigo 65 da Lei 8.666/93.  

6.4. Nos termos da letra “d” do supracitado artigo o contrato poderá ser alterado para 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis retardadores ou impeditivos da 
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execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

6.5. O pedido de alteração de preço deverá ser endereçado ao Presidente da Comissão de 

Licitação, que decidirá no prazo de 5 dias, cabendo ao contratado apresentar recurso no prazo 

de 24 horas ao Senhor Prefeito Municipal, que também decidirá no prazo de 5 dias. Em ambas 

as instâncias o pedido será analisado pela Assessoria Jurídica, que também emitirá parecer. 

6.6. É vedado ao Contratado interromper o fornecimento enquanto tramita o 

processo de revisão de preço, estando, caso contrário, sujeito às penalidades previstas. 

 

7. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS  

 

7.1. Todos os gêneros alimentícios, no ato da entrega devem possuir 80 % do prazo de 

validade vigente. As hortaliças e frutas devem apresentar grau de maturação entre 70 e 80%. 

7.2. No recebimento, se algum alimento não atender as características solicitadas e os 

requisitos das legislações pertinentes de cada produto, o mesmo será devolvido, devendo este 

ser substituído imediatamente pelo mesmo gênero alimentício de acordo com o solicitado. 

7.3. Os gêneros alimentícios deverão ser apresentados em embalagens limpas, que não 

causem ferimentos ao produto e respeitem a legislação vigente. 

7.4. Durante o transporte, os produtos devem estar acondicionados em caixas plásticas com 

boas condições de higiene e limpeza. Os produtos perecíveis refrigerados e congelados, 

durante o transporte e entrega, devem estar acondicionados em caixas térmicas, higienizadas. 

7.5. Os produtos de origem animal devem se apresentar conforme legislação. 

 

8. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

 

8.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, persistindo o interesse na 

contratação, no prazo de até 05 dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da referida 

Legislação. 
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8.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do 

item 8.1. 

8.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando os 

preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem 

prejuízo da aplicação da pena de multa e mais a suspensão temporária de participar em 

licitação e impedindo de contratar com a Administração, pelo prazo de dois anos. 

8.4. O contrato para o atendimento das disposições do presente Edital poderá ser 

fracionado, visando o atendimento e a necessidade da administração municipal, não havendo 

obrigação de quantidade, nem periodicidade de contratação. 

 

9. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, de acordo com a Secretaria das 

Finanças, e serão pagos pela CONTRATANTE em três parcelas consecutivas, sendo a 

primeira até o 30° (trigésimo) dia útil, a segunda até o 60° (sexagésimo) dia útil, e a terceira 

parcela até o 90° (nonagésimo) dia útil, subsequente à prestação do serviço (entrega do 

produto), através de Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal correspondente e 

posterior conferência, atendendo às exigências do presente Edital. 

9.2. O licitante vencedor deverá obrigatoriamente informar nas Notas Fiscais de Fatura, em 

local de fácil visualização, a identificação do presente Processo Licitatório (TP n.º 03/2021), a 

fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento. 

9.3. A Nota Fiscal de Fatura deverá ser entregue na Secretaria da Fazenda. 

9.4. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no Processo Licitatório. 

9.5. Não será efetuado qualquer pagamento ao vencedor enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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10. DA DOTAÇÃO 

10.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, os recursos orçamentários vigentes 

correspondem, a saber:  

ORGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESPORTO CULTURA E 

JUVENTUDE  

UNIDADE – 06.02 – ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

PROGRAMA – 0047 – ENSINO REGULAR 

PROJETO/ATIVIDADE: 1020 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

742/0    3.3.90.30.07.00.00 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 

RECURSO 20  

ORGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESPORTO CULTURA E 

JUVENTUDE  

UNIDADE – 06.02 – ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

PROGRAMA – 0051 – ASSISTÊNCIA MATERNAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 2024 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

1760/4    3.3.90.30.07.00.00 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 

RECURSO 20  

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTREATIVAS 

 

11.1. O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será 

descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 

02(dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

11.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, decorrentes do 

descumprimento contratual: 

11.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10 o (décimo) dia de atraso, da entrega do 

produto sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
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11.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 

superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

11.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária, 

injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão; 

11.2.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago 

por meio de guia própria ao Município de Cordisburgo, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 

a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas 

devidas pelo Município, quando for o caso; 

11.2.5. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório 

e a ampla defesa. 

 

12. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

12.1. Caberá à Comissão Permanente de Licitação: 

12.1.1. Receber os envelopes de “Documentação e Proposta” na forma estabelecida por este 

Edital. 

12.1.2. Proceder à abertura dos envelopes contendo a “Documentação”, que será rubricada por 

todos os presentes, folha por folha. 

12.1.3. Examinar a documentação, nos termos deste Edital, rejeitando a apresentada de 

maneira deficiente ou incompleta. Neste caso, o envelope de nº 2 “proposta”, fechado e 

rubricado por todos os presentes, será devolvido ao interessado após a homologação do 

julgamento final da licitação objeto deste Edital. 

12.1.4. Uma vez abertos os envelopes da “Documentação”, julgados habilitados ou rejeitados 

os licitantes, depois de cumpridos os prazos recursais art. 109º da Lei 8.666/93, a Comissão 

Permanente procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas dos proponentes 

habilitados, determinando que sejam lidas e rubricadas pelos presentes. 

12.1.4.1. No caso de haver renúncia expressa de todos os licitantes da interposição de 

recurso de que trata o art. 109, I, ““a”” da lei 8.666/93, a Comissão Permanente procederá de 

imediato a abertura dos envelopes contendo as propostas dos proponentes habilitados. 
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12.1.4.2. No caso de não haver a renúncia expressa de todos os licitantes da interposição de 

recurso, nos termos do item anterior, a Comissão Permanente designará a data da abertura da 

nova reunião para o julgamento dos recursos interpostos e abertura dos envelopes “proposta”, 

ficando cientes os licitantes da designação. 

12.1.5. Havendo a inabilitação dos licitantes, e permanecendo a mesma situação após a 

homologação do julgamento final, o envelope de nº 2 “proposta”, fechado e rubricado por 

todos os presentes, será devolvido aos respectivos licitantes. 

12.1.6. Lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão assinadas pelos 

membros da Comissão Permanente e por todos os licitantes presentes, independente de terem 

ou não sido julgados habilitados. 

12.1.7. No término de seus trabalhos, a Comissão Permanente elaborará o relatório final, 

concluindo, formal e explicadamente, com a recomendação do proponente vencedor, nos 

termos dispostos neste Edital, podendo ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação 

ou anulação da licitação, dentro do prazo, justificando a proposição. 

12.1.8. A Comissão Permanente, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligência, 

visando esclarecer ou completar a instrução do processo. 

12.1.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, baseada nas 

ofertas dos demais licitantes. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES ATINENTES ÀS CONTRATAÇÕES 

 

13.1. Os itens licitados serão adquiridos conforme solicitação da Secretaria Municipal da 

Educação, de acordo com as suas necessidades e quantitativos, devendo as empresas 

vencedoras disponibilizar os mesmos em um prazo máximo de 5 dias a contar da 

solicitação. 

13.3. Todos os itens entregues pelas empresas vencedoras, deverão apresentar as 

embalagens em perfeito estado de conservação. 

13.4. O Contrato a ser firmado com o (s) licitante (s) vencedor (es), terá vigência de 12 

meses, contado da data de sua assinatura e encerrando-se com a entrega e o pagamento total 

dos itens, ou o transcurso do prazo, o qual será rescindido automaticamente sem que haja 
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necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, podendo ser prorrogado ou 

aditivado mediante termo. 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente edital, ou que forem consideradas inexequíveis. 

14.2. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituições das propostas 

ou quaisquer outros documentos. 

14.3. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamação ou 

recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da comissão julgadora. 

14.4. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

14.5. A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa 

preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

14.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e 

propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento, ficando neste caso 

as propostas inabilitadas, sem direito ao recurso previsto na Lei 8.666/93. 

14.7. Os documentos retirados dos envelopes, para o julgamento da habilitação, serão 

rubricados pela Comissão Permanente e pelos representantes ou procuradores das empresas 

licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das propostas. 

14.8. É parte integrante deste Edital a Minuta Contratual que segue anexa; 

14.9. Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular 

a presente licitação, conforme lhe faculta o artigo 49, da Lei nº 8.666. 

14.10. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação, cuja minuta é anexa 

ao presente edital, deverá constar, obrigatoriamente, as hipóteses de rescisão do contrato, 

previstas pelo artigo nº 78, da legislação atinente. 

14.11. Fica assegurado a readequação do equilíbrio econômico do contrato, sempre que os 

custos forem alterados, para atender a legislação específica Federal e Estadual. 

14.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Passo Fundo para dirimir quaisquer litígios 
decorrentes deste Edital. 
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14.13. Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, serão fornecidos 

aos interessados, na Prefeitura Municipal de Mato Castelhano - RS, sito Rua Silvio Manfroi, 

nº 01  Centro, na cidade de Mato Castelhano, Estado do Rio Grande do Sul, ou pelo telefone 

(54) 3313-3822 Ramal 48, horário de expediente em dias úteis. 

14.14. O Edital estará à disposição dos interessados no endereço acima, por solicitação via e-

mail: licitacoes@matocastelhano.rs.gov.br, no horário supracitado ou no site 

https://matocastelhano.rs.gov.br 

 

15. DOS ANEXOS  

24.1 Fazem parte deste Edital, como anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência. 

ANEXO II - Minuta do Contrato. 

ANEXO III - Modelo para Credenciamento. 

ANEXO IV - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

ANEXO V - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 

ANEXO VI - Declaração nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da C.F. 

ANEXO VII - Declaração de Inexistência de Impedimento para Licitar e contratar com a 

administração. 

ANEXO VIII- Declaração Desistência do prazo legal para Interposição de Recurso ou 

Impugnação. 

ANEXO IX – Relação de Endereços das Escolas. 

 

 

 

Mato Castelhano/RS, 29 de setembro de 2021. 

 

 

Rogério Azeredo França 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Mato Castelhano/RS, 29 de setembro de 2021. 

 

 

OBJETO:  AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para 

merenda escolar.   

 

JUSTIFICATIVA: Atender ao programa de merenda nas escolas municipais do Município. 

 

PRAZO: 12 MESES 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

ORGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESPORTO CULTURA E 

JUVENTUDE  

UNIDADE – 06.02 – ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

PROGRAMA – 0047 – ENSINO REGULAR 

PROJETO/ATIVIDADE: 1020 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

742/0    3.3.90.30.07.00.00 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 

RECURSO 20  

 

ORGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESPORTO CULTURA E 

JUVENTUDE  

UNIDADE – 06.02 – ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

PROGRAMA – 0051 – ASSISTÊNCIA MATERNAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 2024 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

1760/4    3.3.90.30.07.00.00 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 
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RECURSO 20  

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

 

 

Item 

 

Quantidade 

 

Unidade 

 

Descrição do Produto 

Valor 

unitário de 

referência 

1 400  UN 

ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ: De Primeira; 

Graúdo com peso mínimo de 1kg. Deve estar 

íntegro sem sinal de estragos.  

R$ 6,46 

2 
 

600  
UN 

Açúcar cristal – acondicionado em embalagem 

plástica lacradas de até 5kg, com todas as 

informações pertinentes ao produto, previsto na 

legislação vigente, constando data de fabricação e 

validade nos pacotes individuais 

R$ 20,73 

3 50 UN 
Açúcar mascavo - embalagem de 1kg 

R$ 15,26 

4 40 KG 
Alho de boa qualidade 

R$ 31,29 

5 

 

300 

 

 

UN 

Amido de milho - produto amiláceo extraído do 

milho, deve ser fabricado a partir de matérias 

primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e 

parasitas, não deverá apresentar resíduos ou 

impurezas, bolor ou cheiro não característico. 

Embalagem deve estar intacta, vedada, com 500g. 

Prazo de validade mínimo de 6 meses. 

 

R$ 4,93 

6 

 

 

240  

UN 

Arroz branco – tipo 1, beneficiado, polido, classe 

longo e fino, com no mínimo 90% de grãos 

inteiros, sem glúten, isento de matéria terrosa, de 

parasitas, de detritos animais e vegetais. 

Embalagem em pacote de polietileno atóxico, 

 

R$20,23 
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resistente, contendo peso líquido de 5kg. 

7 
 

210  
UN 

Aveia em flocos médios - isenta de mofo, livre de 

parasitas e substância nocivas, acondicionada em 

embalagens de 200g, atóxica, resistente e 

hermeticamente vedada, prazo de validade 10 

meses a contar a partir da data de entrega.  

 

R$ 3,39 

8 
 

210 
UN 

Aveia em flocos finos - isenta de mofo, livre de 

parasitas e substancia nocivas, acondicionada em 

embalagens de 200g, atóxica, resistente e 

hermeticamente vedada, prazo de validade 10 

meses a contar a partir da data de entrega.  

 

R$ 3,49 

9 
 

450 
UN 

Achocolatado - mistura em pó para o preparo de 

achocolatado enriquecido com vitaminas e 

minerais. O produto deve estar com suas 

características de cor, sabor, cheiro, preservadas, 

deve ser formulado a partir de matérias – primas 

selecionadas. Embalagem deve estar 

acondicionado em pacotes de poliéster 

metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente 

selados, com peso líquido de 400g cada. Prazo de 

validade mínimo 06 meses a contar a partir da data 

de entrega.   

 

R$ 5,66 

10 30  UN 

Achocolatado sem açúcar - mistura em pó para o 

preparo de achocolatado enriquecido com 

vitaminas e minerais. O produto deve estar com 

suas características de cor, sabor, cheiro, 

preservadas, deve ser formulado a partir de 

matérias – primas selecionadas. Embalagem deve 

estar acondicionado em pacotes de poliéster 

R$ 14,95 
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metalizado/PEBD, atóxico, hermeticamente 

selados, com peso líquido de 210g cada. Prazo de 

validade mínimo 06 meses a contar a partir da data 

de entrega.   

11 3 CX 
Adoçante stevia em pó -  caixa com 50 sachês  

R$ 24,94 

12 50  UN 
Ameixa seca sem caroço – graúda, embalagem de 

500g 
R$ 34,93 

13 1.800 KG 

Banana caturra - de primeira qualidade, grau 

médio de amadurecimento, com cascas sãs, sem 

rupturas, com tamanho e coloração uniforme, com 

polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos, 

isenta de partes pútridas. Embalagem em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de 

pesagem. 

R$ 3,62 

14 500 KG 

Batata inglesa - lavada, lisa de primeira qualidade, 

sem lesões de origem física ou mecânica, não 

apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre 

de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com 

tamanho uniforme, devendo ser graúdas. 

Embalagem em sacos plásticos resistentes, 

conforme quantidade solicitada, apresentando na 

embalagem etiqueta de pesagem. 

R$ 4,05 

15 960  UN 

Bebida láctea sabores variados (pêssego, coco, 

ameixa, morango) – o produto não deverá 

apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao 

produto, cor não característica do produto, 

embalagem o produto deve estar acondicionado em 

R$ 4,79 
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sacos de polietileno opaco, atóxico, 

hermeticamente selados, compeso líquido de 1 litro 

cada. Prazo de validade mínimo de 12 meses a 

contar a partir da data de entrega. 

16 280  UN 

Biscoito doce - tipo Maria, embalagem plástica 

com dupla proteção, com 400g, valor energético 

entre 100 a 150 kcal, carboidratos entre 15 e 30g, 

proteínas entre 1,5 e 3,5g e gorduras totais entre 2 

e 5g,  por porção de 30g. 

R$ 5,73 

17 240  UN 

Biscoito salgado - tipo Cream Cracker, isento de 

mofo e substâncias nocivas, com consistência 

crocante, sem corantes artificiais. Embalagem 

plástica atóxica, contendo 400g, prazo de validade 

mínimo de 10 meses a contar a partir da data de 

entrega. 

R$ 5,05 

18 320  UN 

Biscoito amanteigado - tipo Cream Cracker, 

isento de mofo e substâncias nocivas, com 

consistência crocante, sem corantes artificiais. 

Embalagem plástica atóxica, contendo 400g, prazo 

de validade mínimo de 10 meses a contar a partir 

da data de entrega. 

R$6,15 

19 10  UN 
Bolacha salgada integral - consistência crocante, 

embalagem de 400g  
R$ 6,56 

20 20  UN 
Cacau 100% em pó - embalagem de 200g 

R$ 9,02 

21 20  UN 
Cacau 70% em pó - embalagem de 200g 

R$ 6,62 

22 150  UN 

Café em pó homogêneo - torrado e moído, aroma 

e sabor característicos de café, tipo forte, 

apresentação moído. Tipo embalagem á vácuo em 

R$ 15, 26 
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pacote de 500g, com data de fabricação máxima de 

2 meses anteriores à data de entrega, de primeira 

qualidade, contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade, selo de pureza da associação brasileira da  

indústria do café – ABIC. O produto deverá ter 

registro no ministério da saúde e atender a portaria 

451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 

da comissão nacional e normas e padrões para 

alimentos – CNNPA. As embalagens devem conter 

externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 

lote, data de validade, quantidade de produto. 

Validade mínima de 6 meses a partir da data de 

entrega. 

23 140  UN 

Caldo de carne - (caixinhas de papelão com 06 

cubos, cubos com peso líquido de 57 a 60g). Prazo 

de validade mínima de 18 meses. Deve constar na 

embalagem registro, data de fabricação, prazo de 

validade, composição, peso líquido e modo de 

preparo, registro no ministério da saúde. 

R$ 1,65 

24 150   

Caldo de galinha - (caixinhas de papelão com 06 

cubos, cubos com peso líquido de 57 a 60g). Prazo 

de validade mínima de 18 meses. Deve constar na 

embalagem registro, data de fabricação, prazo de 

validade, composição, peso líquido e modo de 

preparo, registro no ministério da saúde 

R$ 1,65 

25 120  UN 

Canjica - canjica de milho branco tipo 1, contendo 

80% de grão inteiros, preparados com matérias 

primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 

R$ 3,83 
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parasitas e de detritos animais ou vegetais com no 

máximo de 15% de umidade – embalagem de 500g 

26 550 KG 

Carne bovina moída de primeira - tipo coxão 

mole, patinho ou fraldinha in natura, congelada, 

sem gordura, sem pelanca, sem sebo, com aspecto, 

cor e cheiro característico, livre de parasitas, 

micróbios, e qualquer substância nociva. 

Embalagem deve estar intacta, polietileno, 

transparente, atóxica, contendo 1kg. Na 

embalagem deve conter as seguintes informações: 

identificação da empresa, peso, data de 

processamento e data de validade, identificação do 

tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou 

federal. Prazo validade mínimo 03 meses a contar 

a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a 

proposta, documentos que comprovem a inspeção 

sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a 

legislação vigente.   

R$ 29,46 

27 380 KG 

Carne bovina - patinho sem capa de gordura 

resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 

Embalagem de 1kg acondicionados em 

embalagens de saco plástico transparente de 1kg 

R$ 34,93 

28 30  UN 
Canela em pó - em ramo, embalagem de 30g. 

R$ 5,12 

29 240  KG 

Caqui de chocolate - grau médio de 

amadurecimento (bem colorido) de primeira 

qualidade, unidades médias de aproximadamente 

120g, livres de rupturas e cor uniforme 

R$ 7,95 

30 400  KG 
Cebola de cabeça - tamanho médio, nova, de 

primeira qualidade, com casca, compacta e firme, 
R$ 3,83 
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sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou 

mecânica, isenta de partes pútridas, livre de 

enfermidades. Embalagem em sacos plásticos 

resistentes conforme quantidade solicitada, 

apresentando na embalagem etiqueta de pesagem 

31 30  UN 
Cravo da índia – embalagem de 30g 

R$ 5,49 

32 60 UN 

Coco ralado -  produto alimentício desidratado 

contendo entre os ingredientes, polpa de coco 

desidratada e parcialmente desengordurada. Deve 

apresentar cor, cheiro e sabor característico, 

ausente de sujidades, parasitas. Embalagem 

plástica integra atóxica, contendo 500g do produto. 

Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar a 

partir da data de entrega. 

R$ 13,83 

33 400 KG 

Carne de porco - tipo pernil, em cubos, sem 

gordura, desossada e refrigerada, aspecto próprio, 

não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato 

ou partes flácidas ou de consistência normal, com 

indícios de fermentação pútrida. Deve apresentar-

se livre de parasitas e de qualquer substância 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir 

alguma alteração. Certificado de inspeção sanitária. 

Entrega em kg. Validade de 30 dias a contar da 

data da entrega.    

R$ 17,76 

34 600 KG 

Coxa e sobrecoxa de frango com osso – 

congelada, in natura. A ave deve ter contornos 

definidos, firmes e sem manchas, pele aderente. 

Com aspecto, cor e cheiro característicos. Não 

deve apresentar sujidades, penas e carcaça, livre de 

R$ 12, 26 
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parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. 

Embalagem deve estar intacta, polietileno, 

transparente, atóxica, contendo 1kg. Na 

embalagem deve conter as seguintes informações: 

identificação da empresa, peso, data de 

processamento e data de validade, identificação do 

tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou 

federal. Prazo de validade mínimo de 3 meses a 

contar a partir da data de entrega. Apresentar em 

anexo a proposta, documentos que comprovem a 

inspeção sanitária dos produtos fornecidos de 

acordo com a legislação vigente. 

35 120 UN 

Colorau - embalagem plástica contendo 90g. 

Ingredientes: fubá, óleo vegetal, e urucum. 

Informação nutricional: porção de 90g (1 xícara de 

chá rasa) = 227,79 kcal, 9,84g de proteínas, 7,20g 

de fibra alimentar, 15,30mg de sódio. Validade 

mínima de 1 ano. (Amostra para análise) 

R$ 2,49 

36 90  UN 

Doce de frutas – sabores morango, uva e pêssego. 

Embalagem: pote plástico em polietileno, 

transparente, atóxico, íntegro, com tampa e lacre 

de proteção, contendo 400g. Prazo de validade 

mínimo 10 meses a contar a partir da data de 

entrega 

R$ 5,45 

37 10  UN 

Doce de frutas zero açúcar – sabores morango, 

uva e pêssego. Embalagem: pote plástico em 

polietileno, transparente, atóxico, íntegro, com 

tampa e lacre de proteção, contendo 400g. Prazo de 

validade mínimo 10 meses a contar a partir da data 

de entrega 

R$ 10,95 
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38 120  UN 

Doce de leite - embalagem de 400g, com 

identificação do produto, rótulo com ingredientes, 

valor nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação. Validade mínima de 6 meses a contar 

da data de entrega e registro do produto no SIM, 

SIF ou SOSPOA.  

R$ 7,39 

39 12 UN 

Doce de leite sem lactose – embalagem de 400g, 

com identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 

data de fabricação. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega e registro do produto no 

SIM, SIF ou SOSPOA ,com identificação do 

produto no rótulo e sem lactose 

R$ 9,96 

40 600  UN 

Extrato de tomate – concentrado, preparado com 

frutos maduros escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes, isento de fermentações e não indicar 

processamento defeituoso. Aparência: massa 

consistente, cor vermelha, cheiro e sabor próprios, 

lata de folha de flandres, com verniz sanitário. 

Peso líquido de 340g. 

R$ 4,32 

41 210 UN 

Farinha de milho - amarela moagem média. 

Embalagem plástica contendo 1kg, livre de 

parasitas, substancias nocivas. Prazo de validade 

de 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

R$ 4,26 

42 150  UN 

Farinha de trigo - características técnicas, tipo I, 

enriquecida com ferro e acido fólico. Deve ser 

fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, 

deverá estar em perfeito estado de conservação, 

não poderá estar úmida ou fermentada, nem 

apresentar resíduos, impurezas rendimento 

R$ 17,93 
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insatisfatório. Embalagem atóxica, deve estar 

intacta, acondicionada em pacotes de 5kg. Prazo de 

validade mínimo 4 meses a contar a partir da data 

de entrega. 

43 300  UN 

Feijão  tipo 1 de boa qualidade, com grãos 

inteiros, livre de sujidade e com embalagem 1kg, 

íntegra e prazo de validade de no mínimo 6 meses. 

R$ 8,63 

44 70  UN 

Fermento biológico - características técnicas, 

fermento biológico, seco, instantâneo, para pão. 

Isento de mofo e substâncias nocivas. Embalagem 

hermeticamente fechada (vácuo), contendo 125g 

em envelopes aluminizados. Prazo de validade 

mínimo de 10 meses a contar a partir da data de 

entrega. 

R$ 8,83 

45 120  UN 

Fermento químico - características técnicas, 

fermento químico em pó, para confecção de bolos. 

Isento de mofo e qualquer substancia nociva. 

Embalagem: pote plástico em polietileno de alta 

densidade, com tampa de rosca em polietileno de 

alta densidade, contendo 100g do produto. Prazo 

de validade de 6 meses a contar a partir da data de 

entrega. 

R$ 3,46 

46 200  UN 

Fórmula infantil de segmento para lactentes de 06 

a 12 meses de vida adicionada de prebióticos, 

enriquecidas com vitaminas e minerais obedecendo 

a recomendação da OMS. Validade sempre 

superior a 6 meses e embalagem com 400g 

R$ 36.95 

47 150  UN 
Iorgute – com polpa de frutas sabor variado de 

frutas, sem açúcar, com 170g 
R$ 2.84 

mailto:licitacoes@matocastelhano.rs.gov.br


  
 

Rua Silvio Manfroi, nº 01 - CEP: 99180-000 - Fone: (54) 3313.3822 Ramal 48 
Email: licitacoes@matocastelhano.rs.gov.br 

 
 

  

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO 

48 50  UN 
Iogurte zero lactose - com polpa de fruta, 170g 

R$ 3.49 

49 210 KG 
Laranja - de primeira qualidade, tamanho médio, 

grau médio de amadurecimento 
R$ 3.83 

50 550  UN 

Leite em pó integral - características técnicas: 

leite e pó integral, instantâneo. Embalagem 

aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 1kg do 

produto, livre de parasitas e substancias nocivas. 

Prazo de validade de 12 meses a contar a partir da 

data de entrega. 

R$ 35.25 

51 40  UN 

Leite em pó zero lactose - características técnicas: 

leite e pó integral, instantâneo. Embalagem 

aluminizada, intacta, bem vedada, contendo 400g 

do produto, livre de parasitas e substancias 

nocivas. Prazo de validade de 12 meses a contar a 

partir da data de entrega  

R$ 19.26 

52 150 UN 

Lentilha - tipo I, classe média, nova, de primeira 

qualidade, sem a presença de grãos mofados e/ou 

carunchados. Embalagem: plástica, resistente, 

transparente, contendo 500g do produto. Prazo de 

validade de 12 meses a contar a partir da data de 

entrega. 

R$ 6,49 

53 400 KG 

Lingüiça de frango - embalagem de 5kg com 

registro no SIF ou SISP. Com aspecto 

característico, cor própria sem manchas 

pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, 

com adição de água ou gelo no máximo 3%. 

R$ 21,93 

54 1000 KG 

Maçã fugi ou gala -  de primeira qualidade, com 

casca sã, sem rupturas e pancadas na casca, 

apresentando tamanho e cor uniformes, com polpa 

R$ 6,19 
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firme e intacta, devendo ser bem desenvolvidas e 

maduras. Devem ser frescas, sem danos físicos ou 

mecânicos, isenta de partes pútricas. Embalagem 

em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando na embalagem 

etiqueta de pesagem. 

55 320  UN 

Macarrão tipo penne – pacote com 500g, 

fabricada a partir de matérias primas selecionadas 

sãs, limpas e de boa qualidade, cor ligeiramente 

amarelada, sabor e odor característico, pacote 

plástico de polietileno, atóxico resistente. 

R$ 3,55 

56 100  UN 

Macarrão cabelo de anjo - massa com ovos tipo 

cabelo de anjo, embalagem plástica, transparente, 

resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de 

qualquer substancia estranha ou nociva. Prazo de 

validade mínimo de 12 meses a contar a partir da 

data de entrega. 

R$ 4,86 

57 90  UN 

Macarrão espaguete - macarrão espaguete com 

ovos. Embalagem plástica, transparente, resistente, 

bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer 

substancia estranha ou nociva, prazo de validade 

mínimo de 12 meses a contar a partir da data de 

entrega. 

R$ 3,52 

58 70  UN 

Margarina vegetal com sal – embalagem de 

250g, contendo no mínimo de 40% de lipídeos, 

livre de gorduras trans, acondicionada em caixas 

de papelão 

R$ 3,79 

59 60  UN 
Manteiga com sal - tablete de 200g 

R$ 10,43 
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60 200 KG 

Manga - in natura, de primeira qualidade, 

semimadura, consistência firme, tamanho de média 

a grande e com casca livre de fungo.  

R$ 5,60 

61 450 KG 

Mamão formosa – de primeira qualidade, casca 

sã, apresentando tamanho e cor uniformes, sem 

rupturas, sem danos físicos e mecânicos, isento de 

partes pútridas, devendo estar bem desenvolvidos e 

maduros, devendo apresentar 80 a 90% de 

maturação. Embalagem em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando na embalagem etiqueta de pesagem 

R$ 6,99 

62 300 KG 
Melão - in natura, semi madura, consistência firme 

e casca íntegra. 
R$ 7,19 

63 100  UN 

Massa tipo alfabeto (letrinha) - com ovos, 

procedência nacional, em pacotes de 500 g. 

Embalagem transparente e incolor, termosselada, 

com rótulo de acordo com a legislação vigente, 

declarando marca, nome e endereço do fabricante, 

lote, prazo de validade mínima de 3 meses a contar 

da data de entrega do produto, peso e registro no 

órgão competente. 

R$ 4,49 

64 1300 KG 

Melancia - espécie redonda, aplicação alimentar, 

características graúda de primeira, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, com 

polpa firme e intacta, pesando entre 8 a 12kg cada 

unidade 

R$ 1,96 

65 90  UN 

Milho de Pipoca - produto proveniente de 

matéria-prima de boa qualidade. Acondicionado 

em embalagem plástica de 500 gramas, contendo a 

R$ 3,99 
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identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade 

66 150 UN 

Óleo de soja - características técnicas: óleo de soja 

100% natural. Embalagem pet com 900ml, isento 

de odores estranhos ou qualquer substancia nociva, 

prazo de validade mínimo de 12 meses a contar a 

partir da data de entrega. 

R$ 8,83 

67 30  UN 

Orégano para tempero - embalagem com 10 g, 

data de fabricação e validade mínima de 3 meses a 

contar da data de entrega. 

R$ 3,05 

68 600  DZ 

Ovos – características técnicas: ovos de galinha 

“tipo grande”, casca lisa, os ovos deverão estar 

limpos, não poderão estar trincados. Embalagem 

em caixas de papelão, com registro no Ministério 

da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade 

mínimo de 15 dias a contar a partir da data de 

entrega 

R$ 7,29 

69 50 KG 

Pimentão – espécie verde, de primeira qualidade, 

sem fungos, consistência firme, tamanho médio a 

grande, sem lesões de origem física ou mecânica, 

perfurações e cortes. 

R$ 12,63 

70 200 KG 

Pepino – espécie comum, deverão ser de primeira 

qualidade, de tamanho médio, liso, com polpa 

intacta e limpa, tamanho e coloração uniformes 

típicos de variedade, suficientemente 

desenvolvidas, apresentando grau médio de 

maturação que lhe permita suportar a manipulação, 

o transporte a conservação em condições 

adequadas para o consumo mediato e imediato, 

sem manchas bolores. 

R$ 5,86 
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71 450 KG 

Peito de frango sem osso – cortado em fatias 

(filé), sem pele, congelado. Embalagem deve estar 

intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 

1kg. Na embalagem deve conter as seguintes 

informações: identificação da empresa, peso, data 

de processamento e data de validade, identificação 

do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou 

federal. Prazo de validade mínimo de 03 meses a 

contar a partir da data de entrega. Apresentar em 

anexo a proposta, documentos que comprovem a 

inspeção sanitária dos produtos fornecidos de 

acordo com a legislação vigente. 

R$ 17,93 

72 50 KG 

Pêra - in natura de boa qualidade consistência 

firme, casca regular sem presença de fungos ou 

machucados. 

R$ 11,26 

73 500 KG 

Pêssego - de boa qualidade tamanho e coloração 

uniforme, tamanho médio, livre de resíduos, de 

fertilizantes e de sujidades, parasitas ou larvas, 

bem desenvolvidos e maduros, com polpa firme e 

intacta, sem lesões de origem física ou mecânica. 

R$ 8,45 

74 60  UN 

Polvilho azedo - embalagem 500g, com 

identificação do produto, rótulo com ingredientes, 

valor nutricional, peso, fabricante, data fabricação 

e validade mínima de 3 meses a contar da data de 

entrega. 

R$ 5,31 

75 50 UN 
Pó para pudim diet - com 25g por caixa, sabores 

variados  
R$ 2,99 

76 150 KG 

Queijo tipo mussarela - com registro no SIF ou 

SISP, produto elaborado unicamente com leite de 

vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco 

R$ 37,93 
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creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 

levemente salgado próprio. 

77 120 KG 

Salsicha - embalagem de polietileno, resistente, 

com peso de 3kg, hermeticamente fechado, com 

rotulagem especificando peso, tipo de carne, data 

de fabricação, data de validade e registro do órgão 

competente (inspecionado SIF-DIPOA). 

R$ 10,60 

78 90 KG 

Sal – refinado, iodado, de primeira qualidade, não 

deve apresentar sujidades, misturas inadequada ao 

produto, embalagem deve estar intacta, 

acondicionado em pacotes de polietileno 

transparente, termossoldada, atóxica, com 

capacidade de 1kg, prazo de validade mínimo de 

12 meses a contar a partir da data de entrega. 

R$ 1,75 

79 120 UN 

Sagu - de mandioca tipo I, pacotes de 500g, 

embalagem primária plástica transparente, 

resistente com solda íntegra, registro no M.S/M.A, 

deve constar na embalagem registro, classificação, 

composição, instrução para preparo e conservação 

peso liquido e prazo de validade mínimo de 12 

meses 

R$ 4,39 

80 450 UN 

Suco de uva integral - orgânico, variedade bordo, 

garrafa de 1,5 litros, integral e orgânico, elaborado 

somente com uvas, sem adição de açúcar e sem 

conservantes, não alcoólico e não fermentado, 

embalagem de vidro, contendo a data de fabricação 

e validade mínima de 12 meses, comprovação de 

autenticidade do produto orgânico, mediante 

apresentação da certificação orgânica, de acordo 

com a legislação de produção orgânica vigente, Lei 

R$ 13,90 
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n.° 10.831  de 23 de dezembro de 2003, Decreto 

6323 de 27 de dezembro de 2007 e Instrução 

Normativa n.° 64 do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18 de 

dezembro de 2008. 

81 75 UN 
Vinagre de vinho - embalagem de 750ml. 

R$ 4,66 

82 600 KG 

Tomate - de primeira qualidade, tamanho médio, 

firme, apresentando grau médio de maturação, com 

casca sã, sem rupturas, livre de enfermidades, 

isento de partes pútridas, embalagem em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantidade 

solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de 

pesagem 

R$ 7,30 

83 36 RL 
Saco plástico - bobina picotada 28x42 para 3kg de 

armazenamento de alimentos. Com 500 unidades. 
R$ 35,26 

84 36 RL 
Saco plástico  - bobina com capacidade de 5kg de 

alimentos, com 500 unidades 
R$ 41,59 

85 12 RL 
Papel alumínio - rolo com 45cmx7,5m, para forno 

e freezer.  
R$ 7,63 

86 30 RL 
Plástico filme - PVC, rolos de 25cm x 15m  

R$ 5,86 

87 50 UN 
Filtro de papel - para café número 103, caixa com 

30 unidades cada  
R$ 4,65 

 

LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS:  Os gêneros alimentícios deverão ser 

entregues nas seguintes escolas: 

 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leonel Franca - Br. 285 Km 263 Rincão da 

Esperança - interior de Mato Castelhano Fone: (54) 99705-1025. 
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Antônia - Rua Zelfira Loss S/N Sede do 

Município Mato Castelhano Fone: (54) 99645-4293. 

Escola Municipal de Educação Infantil Rosalina Manfroi - Rua Zelfira Loss S/N Sede do 

Município Mao Castelhano Fone: (54) 99693-3115. 

 

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO CULTURA 

E JUVENTUDE 

 

 

        

 

ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA 

Prefeito Municipal  
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XX/2021 

 

Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 92.412.808/0001-02, com sede 

na Rua Sílvio Manfroi, 01, Centro, na cidade de Mato Castelhano/RS, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal de Mato Castelhano Senhor ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA, 

brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado à Av. Presidente Vargas, s/n, 

centro, na cidade de Mato Castelhano/RS, neste ato denominado simplesmente 

CONTRATANTE,  e ,    inscrita    no    CNPJ/MF    

sob nº ________________,  com sede na ,  na   cidade de 

_____________________, neste    ato    representado    pelo    sócio-gerente Senhor 

_______________, doravante denominada CONTRATADA, com base no resultado do 

julgamento da Licitação – Modalidade XXXXXXXXX nº XX/2021, nos termos constantes 

neste instrumento. 

 

 

1. O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para compor o cardápio elaborado por nutricionista 

responsável pela Alimentação Escolar das escolas do Sistema Público Municipal de Ensino, 

em conformidade com as especificações e condições estabelecidas na Licitação Tomada de 

Preço n.º 03/2021, conforme abaixo descrito: 

 

 

Item 

 

Quantidade 

 

Unidade 

 

Descrição do Produto 

Valor Total 

 

  

  1 

   

 

 

XXXXX 
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2. Todos os gêneros alimentícios, no ato da entrega devem possuir 80 % do prazo de validade 

vigente. As hortaliças e frutas devem apresentar grau de maturação entre 70 e 80%. 

3. Os produtos devem ser entregues diretamente nas escolas, conforme anexo IX em horários 

das 08;30 às 11:00 horas e vespertino das 13:30 às 16:30, conforme pedido semanal a ser 

repassado pela nutricionista, sendo que este pode sofrer alterações de acordo com a 

necessidade.  

4. No recebimento, se algum alimento não atender as características solicitadas e os requisitos 

das legislações pertinentes de cada produto, o mesmo será devolvido, devendo este ser 

substituído imediatamente pelo mesmo gênero alimentício de acordo com o solicitado. 

5. Os gêneros alimentícios deverão ser apresentados em embalagens limpas, que não causem 

ferimentos ao produto e respeitem a legislação vigente. 

6. Durante o transporte, os produtos devem estar acondicionados em caixas plásticas com 

boas condições de higiene e limpeza. Os produtos perecíveis refrigerados e congelados, 

durante o transporte e entrega, devem estar acondicionados em caixas térmicas, higienizadas. 

7. Os produtos de origem animal devem se apresentar conforme legislação vigente: 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 

8. A rotulagem dos produtos de origem animal deve ser feita exclusivamente nos 

estabelecimentos processadores, habilitados pela autoridade competente do país de origem, 

para elaboração ou fracionamento. 

9. O presente ato terá vigência durante 12 meses contado da data de sua assinatura e 

encerrando-se com a entrega e o pagamento total dos alimentos, ou  o transcurso do prazo, 

após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação 

judicial ou extrajudicial, podendo ser prorrogado ou aditivado mediante termo aditivo e 

concordância de ambas as partes. 

10. Os alimentos licitados serão adquiridos conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação, Desporto, Cultura e Juventude, de acordo com as suas necessidades e quantitativos, 

devendo as empresas vencedoras disponibilizar os mesmos em um prazo máximo de 5 dias. 

11. O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA em moeda corrente nacional, o valor total 

correspondente a R$ _______(___________).  No preço proposto estão incluídos todos os 

custos diretos e indiretos (despesas com encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, 

transporte, ferramentas, equipamentos auxiliares, etc.) sobre os produtos ofertados.  
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12. Nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 o contrato poderá ser alterado para restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual; 

13. O pedido de alteração de preço deverá ser endereçado ao Presidente da Comissão de 

Licitação, que decidirá no prazo de 48 horas, cabendo ao contratado apresentar recurso no 

prazo de 24 horas ao Senhor Prefeito Municipal, que também decidirá no prazo de 48 horas. 

Em ambas as instâncias o pedido será analisado pela Assessoria Jurídica, que também emitirá 

parecer; 

14. É vedado ao Contratado interromper o fornecimento enquanto tramita o processo de 

revisão de preço, estando, caso contrário, sujeito às penalidades previstas. 

15. A presente despesa correrá por conta de dotações orçamentárias específicas conforme 

abaixo: 

ORGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESPORTO CULTURA E 

JUVENTUDE  

UNIDADE – 06.02 – ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

PROGRAMA – 0047 – ENSINO REGULAR 

PROJETO/ATIVIDADE: 1020 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

742/0    3.3.90.30.07.00.00 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 

RECURSO 20  

ORGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, DESPORTO CULTURA E 

JUVENTUDE  

UNIDADE – 06.02 – ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

PROGRAMA – 0051 – ASSISTÊNCIA MATERNAL 

PROJETO/ATIVIDADE: 2024 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

1760/4    3.3.90.30.07.00.00 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 

RECURSO 20  

16.A CONTRATADA é responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes da relação empregatícia mantida com prepostos e empregados para cumprir o 

objeto da presente contratação. 
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17 .A CONTRATADA que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a contratação, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município, e será 

descredenciada dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 

02(dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 

descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso; 

18. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 

gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório 

e a ampla defesa. 

19.O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nas seguintes situações: 

a. por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

b. unilateralmente, total ou parcialmente, com aviso prévio de 15 (quinze), hipótese em que o 

CONTRATANTE não terá obrigação de pagar qualquer espécie de indenização. 

c. amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração, e judicialmente, nos termos da legislação. 

20. Além das obrigações acordadas neste instrumento contratual, fica a CONTRATADA 

obrigada a manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

21. Fica eleito o foro da Comarca de São José do Ouro, para dirimir eventuais dúvidas 

decorrentes do presente contrato. 

22. E, por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente contrato, em quatro vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que, achado conforme e assinado, foi 

entregue as partes contratantes. 

Mato Castelhano, XXXX de 2021. 
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ANEXO III 

 

MODELO 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 

(endereço completo da matriz), inscrita no CPJ/MF sob n.º_____________ e Inscrição 

Estadual  sob n.º ________________, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões)  

do(s) outorgante(s)) Sr(a)_______________, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 

______________________ e CPF n.º________________________, nomeia(m) e 

constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)_______________________________,  

portador(a)   da  Cédula  de  Identidade  RG  n.º e CPF 

n.º_____________________________, a quem confere(imos)  amplos  poderes  para  

representar  a (Razão Social da Empresa ) perante_____________________________ 

(indicação do órgão licitante), no que se referir a presente TOMADA DE PREÇOS, com 

poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da LICITAÇÃO, inclusive 

apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO , os envelopes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 01) e 

PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 02) em nome 

da Outorgante, podendo desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo 

ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de  interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pela COMISSÃO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia _________. 

Local e data. 

Assinatura do representante legal 
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir com 

firma reconhecida e acompanhada do ato de constituição da proponente ou de outro documento, onde esteja 

expressa a capacidade/competência do outorgante. 
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ANEXO IV 

 

MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Prefeitura Municipal de Mato Castelhano Tomada de Preços nº 03/2021. 

Processo Licitatório nº 166/2021 

 

 

A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F.  nº 

_______________________, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa),  no 

cargo de( ______________), portador (a) do R.G. nº ___________________e do CPF nº 

_______________________  ,DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 

multas previstas neste ato    convocatório,    que    a    empresa    (denominação    da    pessoa    

jurídica),    CNPJ  Nº._______________________________ é microempresa ou  empresa  de  

pequeno  porte,  nos  termos  do  enquadramento previsto na Lei  Complementar  Nº  123,  de  

14  de  dezembro  de  2006  e  alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 

licitatório da Tomada de Preços nº 03/2021 realizado pela Prefeitura Municipal de Mato 

Castelhano - RS. 

Local e data. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura 
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ANEXO V 

 

MODELO 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Mato Castelhano Tomada de Preços nº 03 /2021. 

Processo Licitatório n.º 166/2021 

 

 

Eu, (nome completo)______________________, representante legal da__________________ 

(razão social), com sede na (endereço completo)_________________, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº _____________________, interessada em participar da licitação para, de acordo com 

as especificações constantes do Anexo IV, declaro, sob as penas da lei que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para habilitação da referida empresa no presente processo 

licitatório e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local, data. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(nome, RG, cargo e assinatura do representante legal) 

 

 

mailto:licitacoes@matocastelhano.rs.gov.br


  
 

Rua Silvio Manfroi, nº 01 - CEP: 99180-000 - Fone: (54) 3313.3822 Ramal 48 
Email: licitacoes@matocastelhano.rs.gov.br 

 
 

  

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO 

ANEXO VI 

 

MODELO 

 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA C.F. 

 

 

 

A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. 

nº__________________, representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da 

empresa)________________________________, no cargo de____________________, 

portador (a) do R.G. nº ______________________ e do CPF nº 

______________________________, DECLARO sob as penas da Lei que nos termos da Lei 

n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 que alterou dispositivos da Lei n.º 8.666, de 16 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, que a nossa empresa, encontra-se em situação regular 

no Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7° da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, não concede trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer trabalho aos menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO VII 

 

MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

 

 

Pela presente declaramos, para todos os fins de direito, e sob as penalidades cabíveis que 

________________________(razão social)  e CNPJ_______________________ (da 

participante) não está incursa nas penalidades dos artigos 87, III e IV da Lei nº 8.666/93 e, por 

isto, não tem impedimento para licitar nem contratar com o Município de Mato 

Castelhano/RS. 

 

 

Local e data_____________________________. 

 

 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO VIII 

MODELO 

DECLARAÇÃO DESISTÊNCIA DO PRAZO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO OU IMPUGNAÇÃO 

 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 

 

 

___________________________________, empresa jurídica de direito privado ,  inscrita  no 

CNPJ sob  o nº_________________________,  com  endereço na__________________, 

bairro________________, __________/RS, por seu representante legal , declara para todos os 

fins de direito e sob as penas da lei sua desistência do prazo legal para interposição de recurso 

ou impugnação a que tem direito na fase de habilitação, desde que seja habilitado. 

 

E, por ser verdade firmo a presente declaração. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO IX 

 

RELAÇÃO DOS ENDEREÇOS DAS ESCOLAS PARA AS ENTREGAS 

 

 

 

LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS:  Os gêneros alimentícios deverão ser 

entregues nas seguintes escolas: 

 

- Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leonel Franca - Br. 285 Km 263 

Rincão da Esperança - interior de Mato Castelhano Fone: (54) 99705-1025. 

 

- Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Antônia - Rua Zelfira Loss S/N Sede 

do Município Mato Castelhano Fone: (54) 99645-4293. 

 

- Escola Municipal de Educação Infantil Rosalina Manfroi - Rua Zelfira Loss S/N Sede do 

Município Mao Castelhano Fone: (54) 99693-3115. 
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