
Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

ATO CONVOCATÓRIO DE LICITAÇÃO N. º 04/2019
         
    A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através de sua Comissão de Compras e Licitações,
sito na Rua Max Retzlaff, 150, em Paraíso do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pela presente convida
a empresa de Vossa Senhoria a participar da licitação acima indicada, às 15h do dia 8/08 (quinze horas
– oito de agosto) de 2019, no prédio da Secretaria Municipal de Administração, na modalidade CONVITE
do tipo MENOR PREÇO, cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com o preceitu-
ado na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas modificações posteriores, sob as seguintes
condições:

1) Objeto da licitação:  

1) 30 pacotes de farinha de trigo (pacote de 5kg)
2) 30 pacotes de farinha de milho média (pacote de 1kg)
3) 42 pacotes de açúcar cristal (pacote de 2kg)
4) 90 dúzias de ovos de galinha (dúzia)
5) 13 unidades de fermento químico (unidade de 100g)
6) 07 unidades de fermento biológico (unidade de 120g)
7) 12 potes de creme vegetal tipo margarina sem leite (pote 500g)
8) 04 pacotes de amido de milho (pct 1 kg)
9) 40 pacotes de chocolate ou achocolatado em pó solúvel (pacote de 400g)
10) 10 unidades de café solúvel granulado ou em pó (Unidade de 200g)
11) 80 pacotes de biscoito doce sortido (pacote de entre 350g e 400g)
12) 34 pacotes de biscoito doce tipo maria (pacote de entre 350g e 400g)
13) 02 pacotes de biscoito tipo água e sal sem leite (pct de entre 350 e 400g)
14) 22 pacotes de biscoito salgado integral (pct 400g)
15) 10 pacotes de arroz branco polido  (pct 5kg)
16) 25 pacotes de lentilha (pct 500g)
17) 45 pacotes de massa tipo parafuso (pacote de 500g)
18) 88 kg de carne bovina moída de 2ª congelada (kg)
19) 100 kg de coxa ou sobrecoxa de frango congelado (kg)
20) 49 kg de pernil de porco sem osso e sem pele congelado (kg)
21) 04 pacotes de orégano desidratado (pacote de 50g)
22) 34 unidades de óleo de soja (frasco de 900ml)
23) 10 pacotes de sal (pacote de 1kg)
24) 14 unidades de vinagre de maçã (frasco de 750ml)
25) 60 pacotes de queijo fatiado tipo mussarela ou lanche ou prato (pacote de 150g)
26) 34 pacotes de presunto magro fatiado (pacote de 180g)
27) 132 sachês de extrato de tomate (sachê de 340g)

DESTINO: Alimentação escolar para aluno da PRÉ-ESCOLA - RECURSO LIVRE  .  

1) 23 pacotes pão de sanduíche com farinha branca (pacote de aprox. 500g/mínimo 24 fatias)
2) 16 pacotes pão de sanduíche com farinha integral (pacote de aprox. 500g/mínimo 24 fatias)
3) 230 unidades de pão para cachorro quente (unidade de aprox. 50g)

4) 1 kg de alho (kg)
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5) 8 kg de cebola (kg)
6) 44 kg de tomate (kg)
7) 8 Kg de cenoura ( Kg)
8) 10 unidades de repolho (unidade)
9) 20 unidades de alface (unidade)
10) 8 Kg de beterraba (Kg)
11) 250 kg de banana (kg)
12) 200 kg de maça (Kg)
13) 40 kg de mamão (Kg)
14) 32 Kg de melão gaúcho ou espanhol (Kg)
15) 150 kg de laranja (Kg)

DESTINO: Alimentação escolar para aluno da PRÉ-ESCOLA - RECURSO PNAE  .  

1) 40 pacotes de farinha de trigo (pacote de 5kg)
2) 52 pacotes de farinha de milho média (pacote de 1kg)
3) 80 pacotes de açúcar cristal (pacote de 2kg)
4) 140 dúzias de ovos de galinha (dúzia)
5) 25 unidades de fermento químico (unidade de 100g)
6) 15 unidades de fermento biológico (unidade de 120g)
7) 24 potes de creme vegetal tipo margarina sem leite (pote 500g)
8) 05 pacotes de amido de milho (pct 1 kg)
9) 93 pacotes de chocolate ou achocolatado em pó solúvel (pacote de 400g)
10) 16 unidades de café solúvel granulado ou em pó (Unidade de 200g)
11) 130 pacotes de biscoito doce sortido (pacote de entre 350g e 400g)
12) 50 pacotes de biscoito doce tipo maria (pacote de entre 350g e 400g)
13) 03 pacotes de biscoito tipo água e sal sem leite (pct de entre 350 e 400g)
14) 30 pacotes de biscoito salgado integral (pct 400g)
15) 25 pacotes de arroz branco polido  (pct 5kg)
16) 45 pacotes de lentilha (pct 500g)
17) 100 pacotes de massa tipo parafuso (pacote de 500g)
18) 200 kg de carne bovina moída de 2ª congelada (kg)
19) 290 kg de coxa ou sobrecoxa de frango congelado (kg)
20) 80 kg de pernil de porco sem osso e sem pele congelado (kg)
21) 07 pacotes de orégano desidratado (pacote de 50g)
22) 55 unidades de óleo de soja (frasco de 900ml)
23) 15 pacotes de sal (pacote de 1kg)
24) 30 unidades de vinagre de maçã (frasco de 750ml)
25) 120 pacotes de queijo fatiado tipo mussarela ou lanche ou prato (pacote de 150g)
26) 50 pacotes de presunto magro fatiado (pacote de 180g)
27) 200 sachês de extrato de tomate (sachê de 340g)

DESTINO: Alimentação escolar para aluno do ENSINO FUNDAMENTAL- RECURSO LIVRE  .  

1) 75 pacotes pão de sanduíche com farinha branca (pacote de aprox. 500g/mínimo 24 fatias)
2) 70 pacotes pão de sanduíche com farinha integral (pacote de aprox. 500g/mínimo 24 fatias)
3) 848 unidades de pão para cachorro quente (unidade de aprox. 50g)
4) 2,9 kg de alho (kg)
5) 15 kg de cebola (kg)
6) 140 kg de tomate (kg)
7) 19 Kg de cenoura ( Kg)
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8) 18 unidades de repolho (unidade)
9) 31 unidades de alface (unidade)
10) 19 Kg de beterraba (Kg)
11) 530 kg de banana (kg)
12) 268 kg de maça (Kg)
13) 180 kg de mamão (Kg)
14) 80 Kg de melão gaúcho ou espanhol (Kg)
15) 384  kg de laranja (Kg)

DESTINO: Alimentação escolar para aluno do ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PNAE  .  

1) 08 pacotes de farinha de trigo (pacote de 5kg)
2) 10 pacotes de farinha de milho média (pacote de 1kg)
3) 12 pacotes de açúcar cristal (pacote de 2kg)
4) 40 dúzias de ovos de galinha (dúzia)
5) 06 unidades de fermento químico (unidade de 100g)
6) 03 unidades de fermento biológico (unidade de 120g)
7) 02 potes de creme vegetal tipo margarina sem leite (pote 500g)
8) 05 potes de doce de fruta tipo chimia (pote de 400g)
9) 10 pacotes de chocolate ou achocolatado em pó solúvel (pacote de 400g)
10) 02 unidades de café solúvel granulado ou em pó (unidade de 200g)
11) 10 pacotes de biscoito doce sortido (pacote de entre 350g e 400g)
12) 10 pacotes de biscoito doce tipo maria (pacote de entre 350g e 400g)
13) 15 pacotes de arroz branco polido  (pct 5kg)
14) 13 pacotes de lentilha (pct 500g)
15) 16 pacotes de massa tipo parafuso (pacote de 500g)
16) 68 kg de carne bovina moída de 2ª congelada (kg)
17) 90 kg de coxa ou sobrecoxa de frango congelado (kg)
18) 15 kg de pernil de porco sem osso e sem pele congelado (kg)
19) 02 pacotes de orégano desidratado (pacote de 50g)
20) 15 unidades de óleo de soja (frasco de 900ml)
21) 05 pacotes de sal (pacote de 1kg)
22) 08 unidades de vinagre de maçã (frasco de 750ml)
23) 20 pacotes de queijo fatiado tipo mussarela ou lanche ou prato (pacote de 150g)
24) 40 sachês de extrato de tomate (sachê de 340g)

DESTINO: Alimentação escolar para aluno da CRECHE - RECURSO LIVRE  .  

1) 50 pacotes pão de sanduíche com farinha branca (pacote de aprox. 500g/mínimo 24 fatias)
2) 50 pacotes pão de sanduíche com farinha integral (pacote de aprox. 500g/mínimo 24 fatias)
3) 300 unidades de pão para cachorro quente (unidade de aprox. 50g)
4) 9 kg de batata inglesa (kg)
5) 0,8 kg de alho (kg)
6) 5 kg de cebola (kg)
7) 82 kg de tomate (kg)
8) 06 pacotes de sagu (pct de 500 g)
9) 03 garrafas de suco de uva integral sem adições (garrafa 1,5 l)
10) 3 Kg de cenoura (Kg)
11) 2 unidades de repolho (unidade)
12) 10 unidades de alface (unidade)
13) 3 Kg de beterraba (Kg)
14) 150 kg de banana (kg)
15) 78 kg de maça (Kg)

3



16) 105 kg de mamão (Kg)
17) 56 Kg de melão gaúcho ou espanhol (Kg)
18) 90 kg de laranja (Kg)

DESTINO: Alimentação escolar para aluno da CRECHE  - RECURSO PNAE  .  

1) 100 kg de mamão (kg)

DESTINO: Alimentação escolar para aluno do AEE- RECURSO PNAE  .  

2) Dos pedidos e da origem dos recursos:

A presente licitação origina-se dos Pedidos n. º 255 e 256/2019 da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura. 
Órgão - 06.03 – Secretaria Municipal de Educação.
Projeto – 2045 – Merenda Escolar Ensino Fundamental (183).
2029 – Merenda Escolar Ensino Infantil (200).
2036 – Merenda Escolar – Pré – Escola (208).
2105 – Merenda Escolar – Turno Integral (188).
E.D. - 339030 – Material de Consumo.

3) Das propostas e habilitação:

3.1. As licitantes deverão apresentar documentação e propostas em 02 (dois) envelopes distintos,
fechados e indevassáveis, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas, além do nome da lici-
tante, a modalidade e número de licitação, identificados com a palavra documentação o envelope de n. º
1, e proposta, o de n. º 2.

3.2. A habilitação a presente licitação será feita mediante comprovação de regularidade fiscal,
através de apresentação do envelope n. º 1, contendo, obrigatoriamente, a documentação referida a se-
guir:

a) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa
Econômica Federal, conforme dispõe a Lei n. º 8.036/90.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (emitidos pela Secretaria da Receita Federal,
Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Previdência Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante ou outra equivalente, na forma da lei.

c) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do artigo 27, inci-
so V da Lei Federal n. º 8.666/93.

3.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original,  cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

3.3. O envelope de n. º 02 deverão conter a proposta datilografada, datada e assinada pelo re-
presentante legal do proponente, isenta de emendas, rasuras e ou entrelinhas.

3.3.1 O preço deverá ser cotado com valores unitários e totais, em moeda corrente nacional, in-
cluindo todas as despesas, bem como taxas, impostos, fretes, seguros e outros que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto desta licitação.
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3.3.2 Prazo de validade da proposta de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data marcada
para abertura do envelope.

3.3.3 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Com-
plementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.8, deste edital, deve-
rão apresentar, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa
de pequeno porte ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normati -
va DNRC nº 103/2007.

4) Condições de Fornecimento e Pagamento:

a) O vencedor procederá à entrega das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal na Secreta-
ria de Educação, após a homologação do resultado por parte do Senhor Prefeito Municipal, em confor-
midade com o cronograma fornecido pela SME.
 
b) O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento nas seguintes
condições: em até 30 (trinta) dias da entrega dos gêneros alimentícios, mediante apresentação da referi-
da nota fiscal fornecida pela empresa.

c) Os produtos que na entrega apresentar quaisquer defeitos, ou não atenderem as especificações exi -
gidas no Edital, não serão aceitos pela Prefeitura, sendo excluídos do lote, devendo os mesmos ser
substituídos por conta exclusivos do fornecedor.

5) Critérios de julgamento:

O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do preço por item cota-
do, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de acordo com o exigido e que consignar o
MENOR PREÇO POR ITEM, consoante específica o art. 45, § 1º, inciso I da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993 e com observância do previsto nos art. 43 e 44, seus incisos e parágrafos, da Lei n. º 8.883/94.
Ocorrendo empate, será obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma, ocasião em que será efe-
tuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

6) Dos recursos:

Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da
Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

7) Condições Gerais:

a) As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não
previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis, serão desclassificadas.
Não serão admitidas modificações ou substituições nas propostas ou quaisquer outros documentos. 
b) Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários.

c) O atraso no cumprimento do prazo de entrega, quando a sua justificação não for aceita pela Prefeitu-
ra, implicará em multa de até 10% (dez por cento) ao mês, pro-rata dia, sobre o valor do fornecimento e
as demais sanções previstas na Lei de Licitações.

Informações complementares serão obtidas no endereço indicado para o recebimento das pro-
postas, aonde poderão ser encaminhados os pedidos para participação no processo licitatório por parte
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de fornecedores cadastrados, entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 e 17:00 horas, ou pelo telefone n. º 055-
3262.1122.

        Paraíso do Sul,31de julho de 2019.

             __________________________________
          Comissão de Compras e Licitações
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