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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO Nº 002/2021 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL AQUISIÇÃO 

DE SUPRIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR 

PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO 

PNAE  E LIVRE 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar 

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas respectivas alterações, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que às 9,00 horas, do dia 01 de março de 2021, na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal situada na Av Boa Esperança nº 692  se reunirá a Comissão 

Permanente de Licitações, designada pela Portaria n°. 5.510/2021, com a finalidade de receber os 

documentos de habilitação e as propostas para contratação de empresa para o fornecimento de bens, 

com a entrega parcelada de acordo com as necessidades do Município. 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 

cadastradas ou não,  que o estenderá aos demais cadastrados no Município Colorado. 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguintes 

produtos: 

Item Discriminação do produto Quant.  valor 

1 CACAU 100% Ingrediente: Cacau em pó C/200 Gramas com validade 

mínima de 6 meses  a contar da data da entrega 

30 pct 

 

14,09 

2 AÇÚCAR CRISTAL  Açúcar cristalizado, na cor branca, sacarose de cana-

de-açúcar, embalagem de 5 Kg, em polietileno, contendo data de fabricação 

e prazo de validade não inferior a 3 meses  a contar da data de entrega. O 

produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. 

50 pct 14,93 

 

3 Alho 12 KG 25,98 

4 AMIDO DE MILHO, embalagem de 500 gramas, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 3 meses  a 

contar da data de entrega e peso liquido. O produto deverá ter registro no 

50 Kg   3,98 
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Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

5 ARROZ AGULHINHA - 5 KG, tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido, 

beneficiado, contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante 

86 

PCT 

31,08 

 

6 AVEIA FLOCOS TRADICIONAL 100% natural, embalagem de papelão  

ou plástico transparente, atóxico, com rótulo identificando o produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e peso liquido, validade mínima 8 meses a 

contar da data da entrega embalagem  500 gramas 

 45 

PCT 

4,93 

7 BANANA CATURRA  

produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá apresentar 

odor agradável, consistência firme, coloração característica e cachos íntegros 

e não deverá apresentar perfurações e machucados. 

640 

KG 

3,93 

8 BATATA DOCE 120 

KG 

4,28 

9 BATATA INGLESA, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica e não deverá apresentar perfurações e machucados. 

140 

KG 

4,91 

10  BETERRABA produtos frescos e com grau de maturação intermediária, 

deverá apresentar odor agradável, consistência firme, coloração 

característica, sem sujidades e não deverá apresentar perfurações e 

machucados. 

180 

KG 

3,98 

11 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 400 Gramas valor energético mínimo de 

131 kcal/porção de 30g, Sódio-99mg, 0g de gordura trans. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante 

120 

PCT 

4,77 

12 BISCOITO SALGADO pacote de 400 gramas , valor energético mínimo de 

130 kcal/ porção de 30g, Sódio 249mg,0g gordura trans. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

120 

PCT 

5,52 

13 BRÓCOLIS 72 

unid 

4,59 

14 CAFÉ  TORRADO MOÍDO ,Selo ABIC C/500 gramas, com data de 

validade mínima  de 8 meses a contar da data da entrega. 

20  

PCT 

12,98 

15 CARNE BOVINA fresca de primeira tipo coxão mole, coloração 

avermelhada sem pontos esverdeados ou brancos, sem pele, sem gordura e 

com odor característico. 

140 

KG 

40,90 

16 CARNE SUÍNA PERNIL 140 

KG 

17,99 

17 CARNE DE PEITO DE FRANGO congelado,embalado em sacos 

plasticos,manipulado em condiçoes higienicas adequadas, proveniente de 

aves sadias abatidas sobre inspeção veterinaria,devera constar data de 

fabricação prazo de validade de no minimo 3 meses a contar da data de 

entrega da mercadoria,numero do registro do orgão fiscalizador e numero do 

lote 

140 

KG 

10,99 
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18 CEBOLA, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, coloração característica e não 

deverá apresentar perfurações e machucados 

132 

KG 

  4,18 

19 CENOURA especial de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem 

lesões de origem física ou mecânica, sem rachaduras e cortes, com tamanho 

e coloração uniforme, devendo ser graúdas. 

60 KG  4,14 

20 CHUCHU 65 KG 4,53 

21 COUVE CHINESA 69 UN 4,99 

22 COUVE FLOR produtos frescos e com grau de maturação intermediária, 

deverá apresentar odor agradável, consistência firme, coloração 

característica, sem sujidades e não deverá apresentar perfurações e 

machucados. 

72  

UN 

5,74 

23 DOCE CREMOSO DE FRUTAS sabores Uva, Figo e Maçã - em massa 

homogênea e de consistência que possibilite o corte, obtido das partes 

comestíveis desintegradas, com açúcar, contendo pectina, ajustador de PH, 

isento de sujidades, larvas e parasitas, com cor, cheiro e sabor próprios, 

acondicionado em embalagem de 400 gramas , com validade mínima de 

3(três) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

12 UN  7,52 

24 EXTRATO DE TOMATE Ingredientes: Tomate, Açucar  e Sal embalagem 

contendo 350gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade não inferior a 90 dias e peso líquido, com registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

120 

UN 

3,,57 

25 FARINHA DE MILHO, fina, embalagem de 1 Kg. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

90 KG 4,45 

26 FARINHA DE TRIGO Tipo 1 Embalagem de 5 KG - contendo dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir 

da data de entrega na unidade requisitante. 

50 

PCT 

17,15 

27 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL: de primeira qualidade enriquecida  

com ferro e ácido fólico 100% pura de excelente qualidade, pó fino de fácil  

escoamento, não deve estar empedrado e deve ser isento de  sujidades. Não 

deverá apresentar mistura com outras farinhas, formação de grumos ou 

impurezas. Embalagem: Deve estar intacta, em pacotes bem vedados 

contendo de 1 kg; Com data de validade e número de lote. Apresentar 

validade superior  a 6(seis) meses á partir da data de entrega. 

40 KG  4,03 

28 FEIJÃO PRETO - de primeira qualidade, embalados em pacotes com 1kg. 

Tipo1. Grupo I. Embalagem com: classe, cores, endereço do fabricante, data 

de fabricação prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério 

da Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

120 

KG 

  9,08 

29 FEIJÃO VERMELHO  pacote de 1 kg  80 

KG 

  6,49 

30 FERMENTO BIOLOGICO Seco (pâo), embalagem de 125 gramas, com 

prazo de validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

24 UN   7,71 

31 FERMENTO QUIMICO em pó, embalagem de 100 gramas, com prazo de  70  2,87 
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validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

UN 

32 FRANGO COXA E SOBRECOXA  Carne de frango limpa, em pedaços 

(coxa e sobrecoxa), manipulada em condições higiênicas adequadas, 

proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. 

140 

KG 

  8,73 

33 LEITE INTEGRAL UHT em embalagem tetrapack que deverá conter dados 

de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo 

de validade. 

2.000 

LT 

  3,55 

34 LENTILHA  pacotes  com 500 Gramas 80  

PCT 

  5,58 

35 MAÇÃ GALA  produtos frescos e com grau de maturação intermediária, 

deverá apresentar odor agradável, consistência firme, coloração 

avermelhada, sem sujidades e não deverá apresentar perfurações e 

machucados. 

520 

KG 

 

11,48 

36 MAMÃO FORMOSA produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica, sem sujidades e não deverá apresentar perfurações e 

machucados. 

320 

KG 

4,68 

37 MANGA  TOMY 100 

KG 

4,17 

38 MANTEIGA SEM SAL   embalagem de 200 gramas 40 UN 10,68 

49 MELANCIA 990 

KG 

 1,50 

40 MELÃO ESPANHOL 100 

KG 

5,01 

41 MASSA FINA com ovos, tipo “cabelo de Anjo”, embalagem em 500 

gramas, com prazo de validade mínimo de 6 meses  a contar da data de 

entrega. 

52 

PCT 

4,61 

42 MORANGA CABUTIA produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica, sem sujidades e não deverá apresentar perfurações e 

machucados. 

 60 

KG 

2,74 

43 NATA creme leite fresco em potes 300 de gramas, em embalagem contendo 

data de fabricação, com validade não inferior a 15 dias contados da data da 

entrega do produto. 

90 

PTS 

6,61 

44 OLEO DE SOJA , embalagem com 900 ml, com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

100 

UN 

9,49 

45 OVOS , Vermelhos  tamanho médio, frescos, selecionados, com embalagem 

secundária atóxica, em dúzias e em embalagem secundária de papelão 

atóxico, resistente, não reutilizadas. Produtos isento de rachaduras, 

estufamento da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera, 

fosca. Cor vermelha, odor e aspecto característicos. 

300 

DZ 

 6,14 

46 POLVILHO AZEDO, embalagem de 500 gramas, com prazo de validade 120 7,71 
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impresso de no mínimo de 2 meses a contar da data de entrega. PCT 

47 REPOLHO produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, coloração característica, sem 

sujidades e não deverá apresentar perfurações e machucados. 

52 UN  5,28 

48 SAGU Tipo 1, embalagens de 500 gramas,  com prazo de validade mínimo 

de 3 meses  a contar da data de entrega. 

48 

PCT 

4,71 

49 TOMATE  produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, coloração característica, sem 

sujidades e não deverá apresentar perfurações e machucados. 

180 

KG 

4,68 

50 VINAGRE DE MAÇÃ, embalagem com 750 ml, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 6 meses  a 

contar da data de entrega e peso liquido. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

40 UN 3,73 

51 SAL refinado, iodado, embalagem com 1 kg, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 6 meses  a contar da 

data de entrega e peso líquido, com registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da Saúde. 

50 KG 4,72 

2. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

2.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de 

Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados 

e identificados, respectivamente, como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE COLORADO 

EDITAL DO PREGÃO  N.º 002/2021 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

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

AO MUNICÍPIO DE COLORADO 

EDITAL DO PREGÃO N.º 002/2021 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

2.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao 

processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes a fase de habilitação e de 

proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 3 e 4 do presente 

edital. 

3. HABILITAÇÃO 
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3.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

  a) 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), Estadual e 

Municipal, relativas ao domicílio ou sede do licitante; 

  b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, relativas ao domicílio ou 

sede do licitante; 

  c) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

  d) 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) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02, que atende 

ao disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal.  

3.2  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

3.3 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º  11.488, de 15 

de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada 

por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos 

previstos neste edital. 

3.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 

item 3.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste 

edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 
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3.5 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 apresentem 

alguma restrição. 

3.6 O prazo de que trata o item 3.4 poderá ser prorrogado por 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. 

3.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.4, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo da penalidade prevista no item 9.3 desse edital, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.8 Os documentos constantes dos itens 3.1, letras “a” a “d” poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão 

de imprensa oficial. Tais documentos poderão, ainda, ser extraídos de sistemas informatizados, 

mediante uso da tecnologia da certificação digital, ficando sujeitos à verificação de sua 

autenticidade pela Administração. 

3.9 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da 

presente licitação. 

4. PROPOSTA 

4.1 O envelope nº 02 deverá conter a proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e 

assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço unitário do item, 

devendo estar incluídos todos os custos e encargos, inclusive os relativos ao frete; 

4.2 O prazo de validade da proposta é de 90 dias a contar da data aprazada para sua entrega. 

4.3 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

 

5.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE  
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5.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço unitário ofertado não seja superior ao limite 

de 10 % (dez por cento) acima do valor unitariamente estimado pelo Município. 

5.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 

edital. 

6. JULGAMENTO 

6.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão de 

Licitação, levando em consideração o menor preço por item. 

6.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 

seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

7.1 Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.3, deste 

edital. 

7.2 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

7.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo do 

recurso interposto. 

7.4 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta 

de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior 

àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 

da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 2.1.2 deste edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 
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 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão 

convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

7.5  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 7.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

7.6 O disposto nos itens 7.2 a 7.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.3, deste edital). 

7.7 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

8. RECURSOS 

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

alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

8.2. O prazo para interposição de recursos relativos às decisões da Comissão de Licitação, 

relativa ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação 

da decisão objeto do recurso. 

8.2.1. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro 

do prazo previsto no item 8.2, no Setor Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 

8h e se encerra às 17h. 

8.3. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados 

para que , querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 2 (dois) dias úteis e na forma prevista no 

item 8.2.1. 

8.4. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados via 

fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 8.2.1. 

8.5. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão 

de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto 

do recurso e das razões da sua decisão. 
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8.6. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento 

do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

8.7. Os prazos previstos nos itens 8.5 e 8.6 poderão ser prorrogados, a critério da 

Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por 

exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos 

autos da licitação. 

9. PRAZOS 

9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo da sanção prevista no item 9.3 desse edital. 

9.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 

desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.3 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 quanto aos preços atualizados 

pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de 

multa, no valor correspondente a 10 % (dez por cento) do valor licitado. 

 9.4 O prazo de entrega dos produtos é de do máximo 7 (sete) dias, a contar do requerimento 

feito pelo Município de Colorado/RS. 

9.4.1 A entrega dos produtos deverá ser feita em horário de expediente da Administração (8h às 

17h) no seguinte endereço: Av. Boa Esperança, nº 692, em Colorado/RS. 

9.5 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final ocorrerá em 90 dias 

a contar da assinatura. 

9.5.1. O contrato terá seu vencimento antecipado se houver a entrega da totalidade das 

quantidades contratadas antes do termo final previsto no item 9.5. 

10. DAS PENALIDADES 

10.1 multa de 3% (três por cento) por dia de atraso, limitado esta a 3 (três) dias, após o qual 

será considerado inexecução contratual; 



  

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO – RS 

Criação Lei Estadual nº 4.318 de 03.07.1962 

 

 

Av. Boa Esperança, 692 – Fones: (54) 3334-1151 e 3334-1171 – Fax: (54) 3334-1177 – Cep: 99.460-000 
CNPJ: 87.613.527/0001-70 – E-mail: pmcolorado@colorado.rs.gov.br 

 

10.2 multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de 4 (anos); 

10.3 multa de 20 % (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 

de 4 (anos); 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1  O pagamento será efetuado conforme a retirada, no prazo de 30 dias a contar do 

recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato; com nota 

fiscal identificado com numero do pregão 002/2021 

11.2  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-

M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

11.3 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que 

regula a matéria. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

     07.2039 33903000000000-0001 274  Material de Consumo 

     07.2040 33903000000000-1011 276 Material de Consumo 

     07.2041 33903000000000-1080 276 Material de Consumo 

     07.2046 33903000000000-1081 285 Material de Consumo 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 

local estabelecidos neste edital. 

13.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos. 
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13.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 

assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 3.9, e os 

membros da Comissão Julgadora. 

  Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto 

de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 

109, inciso I, a e b, da Lei n° 8.666/1993). 

13.4 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos 

à licitação os participantes retardatários. 

12.5 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos 

artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 

12.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I - planilha de orçamento. 

  Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h às 13h, na Prefeitura 

Municipal de Colorado, na Secretaria Municipal de Educação , sita na Av. Boa Esperança, nº 692, 

Centro, em Colorado/RS, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus Anexos. 

       

      Colorado,RS,12 de fevereiro de 2021 

       

 

 

 

Euclesio Antonio Valiati  Celso Gobbi   Francis Dalto Schwalbert 

Pregoeiro     Prefeito Municipal  Cons. Jur. OAB/RS 114.341 
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                                                             ANEXO I 

 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2021 

FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR  

 

O Município de Colorado - RS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Boa 

Esperança , nº 692, na cidade de Colorado – RS , inscrito no CNPJ sob n.º87.613.527.0001.70, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO GOBBI, doravante denominado Contratante, 

de um lado e, do outro, a empresa .........................  estabelecida na Rua ........... nº ..... na cidade de 

....................., inscrita no CNPJ sob nº..............., doravante denominada Contratada, ajustam entre si, 

e na melhor forma de direito, o presente Contrato, objetivando a contratação dos bens e serviços na 

modalidade da licitação, autorizado no Processo Pregão  nº 002/2021, regendo-se através das normas 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e disposições de direito privado, com adoção das seguintes cláusulas e 

condições:. 

Cláusula 1ª - ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIT TOTAL  

Cláusula 2.ª. - O preço a ser pago pelo CONTRATANTE pelo fornecimento do objeto do presente 

instrumento, descrito na cláusula primeira, será de R$ ..... (......................). 

§ 1º - O pagamento dar-se-á mediante a emissão da Nota Fiscal de Fatura, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias da emissão da nota, referente à quantidade de produto entregue. 

§ 2º - O CONTRATADO deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscais de Fatura, em local de 

fácil visualização, a identificação do presente Processo Licitatório (pregão presencial 002/2021) a 

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

pagamento. 

§ 3º - Os produtos deverão ser entregues, nas quantidades e prazos, conforme conveniência e 

necessidade do Município, na sede da Prefeitura Municipal de Colorado, no endereço Av. Boa 

Esperança, nº692, em Colorado/RS, nos horários compreendidos entre 7,00h  e 13,00 h ou se houver 

turno  integral, durante o horário de expediente. 
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 § 4º - A CONTRATANTE designa como preposto e responsável pelo recebimento do objeto a Sra. 

........ . 

Cláusula 3.ª. – A CONTRATADA, após a assinatura do presente contrato, terá o prazo máximo de 

07 (sete) dias a contar de cada requerimento da CONTRATANTE para a entrega dos produtos 

solicitados, sob pena de pagar multa diária de 3% (três por cento) até o limite de 3 (três) dias, ou, 

ainda, multa de 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial, que serão retidos do 

pagamento a ser efetuado. 

Parágrafo Único: Qualquer alteração no prazo supra referido dependerá da prévia aprovação, por 

escrito, do CONTRATANTE. 

Cláusula 4.ª. - A CONTRATADA compromete-se a corrigir, as suas custas, parcial ou totalmente, 

caso os objetos apresentados não atendam aos critérios básicos legalmente estabelecidos pelo 

Município de Colorado/RS. 

Cláusula 5.ª. – Caberá à CONTRATADA cumprir as Portarias e Resoluções do Município, e ainda 

responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa 

ou dolo, bem como indenizar imediatamente os que eventualmente venha causar às instalações, 

prédios, mobiliário, máquinas e todos os demais pertences do CONTRATANTE e a de particulares, 

ainda que involuntários, praticados por seus funcionários. 

Cláusula 6.ª. Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em relação ao quadro 

de pessoal, serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como a responsabilidade 

civil e penal sobre eventuais danos e indenizações de qualquer espécie, que os mesmos vierem a dar 

causa, exonerando-se integralmente o CONTRATANTE; 

§ 1º – À CONTRATADA obriga-se o cumprimento do disposto no Inciso XXXII do Artigo 7º da 

Constituição Federal. 

Cláusula 7.ª. - A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo 

CONTRATANTE, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta 

tarefa, não lhe implicará co-responsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços. 

Cláusula 8 - Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, 

admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei: 

a) – Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

b) – Aplicação de multa nos seguintes termos: 
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I – Multa de 10% (dez por cento) quando o objeto não for atendido de acordo com as especificações 

da proposta ou, 

II – Multa de 10% (dez por cento)  quando não corrigir deficiência ou não refizer serviços solicitados 

pelo CONTRATANTE, em tempo hábil, acertado pelo Município através do(s) seu(s) 

responsável(is) técnico(s). 

c) – Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 04 (quatro) anos, dependendo da gravidade da 

falta. 

d) – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave. 

§ 1º – Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo critério do 

CONTRATANTE a definição do que sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade da falta” e “falta 

grave”. 

§ 2º – No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida 

sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 

importância à Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do 

recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 

Cláusula 9ª – Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações 

futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das 

seguintes situações: 

a) – Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, pela 

execução até a data da ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o montante das multas a pagar. 

b) – Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem 

que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a 

responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à CONTRATADA, 

excluindo o valor das multas a pagar. 

c) – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a 

CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das seguintes situações: 

I – Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

II – Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 

III – Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço; 

IV - Manifesta deficiência do serviço; 

V - Falta grave ao Juízo do Município; 
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VI - Falência ou insolvência; 

VII - Não entregar os materiais no prazo previsto. 

Cláusula 10 - A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a CONTRATANTE e 

CONTRATADA será efetivada, via protocolo, única forma, aceita como prova de entrega, por 

ambas as partes, durante o período de vigência deste Contrato. 

Clausula 11 - O presente contrato terá vigência até 4 (quatro) meses após assinatura do mesmo, 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. 

Cláusula 12 - As despesas e custeio do objeto deste contrato serão subsidiados com recursos 

consignados nas seguintes Dotações Orçamentárias:  

     07.2039 33903000000000-0001 274 Material de Consumo 

     07.2040 33903000000000-1011 276 Material de Consumo 

     07.2041 33903000000000-1080 276 Material de Consumo 

     07.2046 33903000000000-1081 285 Material de Consumo 

Cláusula 13 - Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8.666, de 21 de 

julho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 1.994, e os 

dispositivos da licitação Pregão Presencial nº 016/2017. 

Parágrafo único - Resta estabelecido o Foro da Comarca de TAPERA - RS, o competente para 

dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas desta relação. 

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

termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 03 vias de igual teor e 

forma. 

COLORADO (RS), .. de ...... de 20..... 

____________________________              ___________________________ 

Celso Gobbi         

Contratante            Contratada 

Testemunhas: 

1ª - _____________________________ 2ª - _________________________ 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021 
 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ______________________________, 
portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a 
participar da licitação instaurada pelo Município de COLORADO/RS, na modalidade de 
Pregão Presencial, sob o nº 002/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
____________________, CNPJ nº_______________________, bem como formular 
propostas e praticar todos os demais atosinerentes ao certame. 
Local e data. 
______________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa(firma reconhecida) 
 
_____________________________________ 
Nome do dirigente da empresa 
 
Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. (Este anexo deverá ser apresentado fora dos 
envelopes, por ocasião do credenciamento, (preferencialmente, em papel timbrado, 
datilografado ou impresso por meio eletrônico) 
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. 

 
DECLARAÇÃO DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
DECLARO na condição de representante da Empresa _________________________ 
__________________________________________________________, estabelecida na 
Cidadede __________________________________________, inscrita no CNPJ sob 
nº______________________________, que estou ciente das condições do Edital de 
Pregão nº 002/2021 e cumprindo Plenamente todas as condições e requisitos 
exigidos no referido certame. 
 
 

_______/RS, _____/_______________/_______ 
 

 
________________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 
(Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 
credenciamento) 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO/RS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. 

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a 
empresa______________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob nº___________________________, está enquadrada como 
_____________________(Microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo3º da LeiComplementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a 
usufruirdotratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei. 
Outrossimdeclaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 
4º doartigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
Colorado, ___ de ___________________     
 
____________________________________ 
Nome: 
CRC: 

 
(Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 
credenciamento)           
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ANEXO V 
 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
DECLARAÇÃO 
 
 

 
A EMPRESA....................................................................................Pessoa Jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob Número................................., Inscrição Estadual sob 
oNúmero..................................... com endereço na Av (ou 
Rua)....................................................nº. ........bairro ................................Cidade de 
...........................................(Estado), CEP número........................... Participante da 
Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2021,da Prefeitura Municipal de 
Colorado, DECLARA para os devidos fins e a quem interessar, que não possui em seu 
quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
sociedade de economia mista. 
 
 
 
Colorado, RS ...../...................../ ........... 
 

 
Carimbo e Assinatura da Empresa 
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ANEXO VI 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS 

Item Discriminação do produto Quant.  Valor 

1 CACAU 100% Ingrediente: Cacau em pó C/200 Gramas com 

validade mínima de 6 meses  a contar da data da entrega 

  

2 AÇÚCAR CRISTAL  Açúcar cristalizado, na cor branca, sacarose 

de cana-de-açúcar, embalagem de 5 Kg, em polietileno, contendo 

data de fabricação e prazo de validade não inferior a 3 meses  a 

contar da data de entrega. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Saúde. 

  

3 Alho   

4 AMIDO DE MILHO, embalagem de 500 gramas, com identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 3 

meses  a contar da data de entrega e peso liquido. O produto deverá 

ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

    

5 ARROZ AGULHINHA - 5 KG, tipo 1, classe longo fino, subgrupo 

polido, beneficiado, contendo dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso 

líquido. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 (três) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante 

  

6 AVEIA FLOCOS TRADICIONAL 100% natural, embalagem de 

papelão  ou plástico transparente, atóxico, com rótulo identificando 

o produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, 

validade mínima 8 meses a contar da data da entrega embalagem  

500 gramas 

  

7 BANANA CATURRA  

produtos frescos e com grau de maturação intermediária, deverá 

apresentar odor agradável, consistência firme, coloração 

característica e cachos íntegros e não deverá apresentar perfurações 

e machucados. 

  

8 BATATA DOCE   

9 BATATA INGLESA, produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica e não deverá apresentar perfurações e 

machucados. 

  

10  BETERRABA produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica, sem sujidades e não deverá apresentar 

perfurações e machucados. 

  

11 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 400 Gramas valor energético 

mínimo de 131 kcal/porção de 30g, Sódio-99mg, 0g de gordura 

trans. O produto deverá apresentar validade mínima de 03 (três) 

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante 

  

12 BISCOITO SALGADO pacote de 400 gramas , valor energético   
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mínimo de 130 kcal/ porção de 30g, Sódio 249mg,0g gordura trans. 

O produto deverá apresentar validade mínima de 03 (três) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 

13 BRÓCOLIS   

14 CAFÉ  TORRADO MOÍDO ,Selo ABIC C/500 gramas, com data 

de validade mínima  de 8 meses a contar da data da entrega. 

  

15 CARNE BOVINA fresca de primeira tipo coxão mole, coloração 

avermelhada sem pontos esverdeados ou brancos, sem pele, sem 

gordura e com odor característico. 

  

16 CARNE SUÍNA PERNIL   

17 CARNE DE PEITO DE FRANGO congelado,embalado em sacos 

plasticos,manipulado em condiçoes higienicas adequadas, 

proveniente de aves sadias abatidas sobre inspeção 

veterinaria,devera constar data de fabricação prazo de validade de 

no minimo 3 meses a contar da data de entrega da 

mercadoria,numero do registro do orgão fiscalizador e numero do 

lote 

  

18 CEBOLA, produtos frescos e com grau de maturação intermediária, 

deverá apresentar odor agradável, consistência firme, coloração 

característica e não deverá apresentar perfurações e machucados 

  

19 CENOURA especial de primeira, sem rama, fresca compacta e 

firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem rachaduras e 

cortes, com tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúdas. 

   

20 CHUCHU   

21 COUVE CHINESA   

22 COUVE FLOR produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica, sem sujidades e não deverá apresentar 

perfurações e machucados. 

  

23 DOCE CREMOSO DE FRUTAS sabores Uva, Figo e Maçã - em 

massa homogênea e de consistência que possibilite o corte, obtido 

das partes comestíveis desintegradas, com açúcar, contendo pectina, 

ajustador de PH, isento de sujidades, larvas e parasitas, com cor, 

cheiro e sabor próprios, acondicionado em embalagem de 400 

gramas , com validade mínima de 3(três) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

   

24 EXTRATO DE TOMATE Ingredientes: Tomate, Açucar  e Sal 

embalagem contendo 350gramas, com identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 90 dias e peso 

líquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

da Saúde 

  

25 FARINHA DE MILHO, fina, embalagem de 1 Kg. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade requisitante. 

  

26 FARINHA DE TRIGO Tipo 1 Embalagem de 5 KG - contendo   
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dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 03 meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. 

27 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL: de primeira qualidade 

enriquecida  com ferro e ácido fólico 100% pura de excelente 

qualidade, pó fino de fácil  escoamento, não deve estar empedrado e 

deve ser isento de  sujidades. Não deverá apresentar mistura com 

outras farinhas, formação de grumos ou impurezas. Embalagem: 

Deve estar intacta, em pacotes bem vedados contendo de 1 kg; Com 

data de validade e número de lote. Apresentar validade superior  a 

6(seis) meses á partir da data de entrega. 

   

28 FEIJÃO PRETO - de primeira qualidade, embalados em pacotes 

com 1kg. Tipo1. Grupo I. Embalagem com: classe, cores, endereço 

do fabricante, data de fabricação prazo de validade. O produto 

deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde 

    

29 FEIJÃO VERMELHO  pacote de 1 kg     

30 FERMENTO BIOLOGICO Seco (pâo), embalagem de 125 gramas, 

com prazo de validade mínimo de 3 meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

    

31 FERMENTO QUIMICO em pó, embalagem de 100 gramas, com 

prazo de validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. 

   

32 FRANGO COXA E SOBRECOXA  Carne de frango limpa, em 

pedaços (coxa e sobrecoxa), manipulada em condições higiênicas 

adequadas, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária. 

  

33 LEITE INTEGRAL UHT em embalagem tetrapack que deverá 

conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade. 

    

34 LENTILHA  pacotes  com 500 Gramas   

35 MAÇÃ GALA  produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração avermelhada, sem sujidades e não deverá apresentar 

perfurações e machucados. 

   

36 MAMÃO FORMOSA produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica, sem sujidades e não deverá apresentar 

perfurações e machucados. 

  

37 MANGA  TOMY   

38 MANTEIGA SEM SAL   embalagem de 200 gramas   

49 MELANCIA   

40 MELÃO ESPANHOL   

41 MASSA FINA com ovos, tipo “cabelo de Anjo”, embalagem em   
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500 gramas, com prazo de validade mínimo de 6 meses  a contar da 

data de entrega. 

42 MORANGA CABUTIA produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica, sem sujidades e não deverá apresentar 

perfurações e machucados. 

   

43 NATA creme leite fresco em potes 300 de gramas, em embalagem 

contendo data de fabricação, com validade não inferior a 15 dias 

contados da data da entrega do produto. 

  

44 OLEO DE SOJA , embalagem com 900 ml, com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, de 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter 

registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

  

45 OVOS , Vermelhos  tamanho médio, frescos, selecionados, com 

embalagem secundária atóxica, em dúzias e em embalagem 

secundária de papelão atóxico, resistente, não reutilizadas. Produtos 

isento de rachaduras, estufamento da câmara interna, sem sujidades. 

Casca do ovo limpa, áspera, fosca. Cor vermelha, odor e aspecto 

característicos. 

   

46 POLVILHO AZEDO, embalagem de 500 gramas, com prazo de 

validade impresso de no mínimo de 2 meses a contar da data de 

entrega. 

  

47 REPOLHO produtos frescos e com grau de maturação 

intermediária, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, 

coloração característica, sem sujidades e não deverá apresentar 

perfurações e machucados. 

   

48 SAGU Tipo 1, embalagens de 500 gramas,  com prazo de validade 

mínimo de 3 meses  a contar da data de entrega. 

  

49 TOMATE  produtos frescos e com grau de maturação intermediária, 

deverá apresentar odor agradável, consistência firme, coloração 

característica, sem sujidades e não deverá apresentar perfurações e 

machucados. 

  

50 VINAGRE DE MAÇÃ, embalagem com 750 ml, com identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 6 

meses  a contar da data de entrega e peso liquido. O produto deverá 

ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

  

51 SAL refinado, iodado, embalagem com 1 kg, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 6 

meses  a contar da data de entrega e peso líquido, com registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

  

    
Colorado, RS ..........de .....................................de .............. 

 
 
Carimbo e assinatura da Empresa. 
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ANEXO VII 
 
MODELO “A” :EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
DECLARAÇÃO 

 
Ref.: (Identificação da Licitação)...................................................................Inscrito no 
CNPJ nº........................ por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr.(a).......................................................................portador (a) da carteira de 
identidade nº.................................................................................e do CPF 
nº....................................................DECLARA para os devidos fins do disposto no 
inciso V do art.27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 

........................................... 
Data 

 
................................................................................... 
Representante Legal 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


