
 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM 

REGISTRO DE PREÇO PARA 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS, 

CEZAR OLÍMPIO ZANDONÁ, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 1274/2008, de 25 de abril de 2008 e 

Decreto Municipal nº 1.973, de 28 de agosto de 2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/93, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que no dia  16 de  março de 

2021, às 09:00h, no Centro Administrativo Municipal, localizado na Avenida Professor Zeferino, 

n. 991, 2º PISO Centro, São João da Urtiga/RS, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, com 

a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a aquisição de 

merenda escolar. 

    O critério de julgamento é o menor preço por item, ofertado dentre 

os participantes que atendam integralmente o disposto neste edital. 

 

1 – DO OBJETO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

1.1 O objeto a ser cotados pelos participantes é composto pelos seguintes itens: 

 

 

 

Licitação 1º Semestre 2021 

 

Item Descrição do Item Un Qtd 
Preço 

unitário 

Preço total 

01 

ABACAXI - kg (Fruto de 

tamanho médio, limpo, 

firme e íntegro, 

apresentando grau de 

maturação apropriado para 

o consumo). 

KG 200 kg 

 

R$ 6,99 

 

R$ 1.398,00 

02 ABOBRINHA - kg (De KG 50 kg   



qualidade, tamanho 

médio, firme e íntegra, 

textura e consistência de 

vegetal fresco, livre de 

sujidades, parasitas ou 

larvas). 

 

 

R$ 5,65 

 

 

R$ 282,50 

 

03 

ACHOCOLATADO 

ZERO AÇÚCAR - 

Embalagem de 210 

gramas  -  Ingredientes: 

Maltodextrina, cacau em 

pó, alfarroba em pó, mix 

de vitaminas e minerais 

(cálcio, vitamina C, 

niacina, ferro, vitamina E, 

zinco, ácido pantotênico, 

vitamina B2, vitamina B6, 

vitamina B1, vitamina A, 

ácido fólico, selênio, 

vitamina D e vitamina 

B12), aromatizante, 

edulcorantes: acesulfame 

de potássio e sucralose e 

antiumectante dióxido de 

silício. Informação 

Nutricional: em uma 

porção de 9 gramas de 

achocolatado deve conter: 

valor energético: 28 kcal, 

Carboidratos: 6,1g, 

Proteínas: 0,5g e sódio: 9 

mg) (Validade mínima de 

04 (quatro) meses a contar 

da data de entrega.) 

UM 20 und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 10,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 207,80 

04 

ADOÇANTE 

DIETÉTICO EM PÓ A 

BASE DE SUCRALOSE 

- Caixa de 40 gramas, 

com 50 saches de 800mg 

cada sache -  Ingredientes: 

lactose, antiumectante 

dióxido de silício, 

edulcorantes: sucralose e 

acesulfame de potássio. 

(Validade mínima de 04 

(quatro) meses a contar da 

data de entrega.) 

UM  10 und 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 8,39 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 83,90 

05 

ALIMENTO COM 

SOJA - embalagem com 

200 gramas (flan de soja, 

contendo em 100g - 23g 

de Carboidratos - 2,3g de 

Proteínas - 1,4g de 

UN 35 und 

 

 

 

 

  R$ 5,25 

 

 

 

 

R$ 183,75 



gorduras totais. Validade 

mínima de 20 (vinte) dias 

a contar da data de 

entrega). 

06 

APRESUNTADO 

COZIDO - peça de 2kg - 

(Sendo que em uma 

porção de 30g contenha: 

0,8g de carboidratos, 4,6g 

de Proteínas, 3,5g de 

gorduras totais. Validade 

mínima de 60 (sessenta 

dias a contar da data de 

entrega). 

KG 200 kg 

 

 

 

 

 

R$ 19,99 

 

 

 

 

 

R$ 3.998,00 

 

 

 

 

 

07 

ARROZ INTEGRAL - 

Embalagem de 2kg - 

Classe longo, fino, tipo 1 

Integral. O produto não 

deve apresentar mofo, 

substâncias nocivas, 

sujidades, insetos, bem 

como qualquer outra 

substancia estranha ao 

produto. (Validade 

mínima de 04 (quatro) 

meses a contar da data de 

entrega.) 

KG  40 und 

 

 

 

 

 

 

  R$ 9,49 

 

 

 

 

 

 

R$ 379,60 

 

08 

BANANA (nanica 

popular caturra)- kg (De 

primeira qualidade, 

apresentando grau de 

maturação apropriado para 

o consumo, com ausência 

de sujidades). 

KG 
1.300 

kg 

R$ 2,99 R$ 3.887,00 

09 

BATATA INGLESA 

ROSA – kg (De primeira 

qualidade, apresentando 

grau de maturação 

apropriado para o 

consumo, com ausência 

de sujidades).  

KG 150 kg 

 

 

 

R$ 3,49 

 

 

 

R$ 523,50 

10 

BATATA, DOCE, 

CRUA – kg – (Rosada de 

primeira qualidade, firme 

e intacta, sem lesões de 

origem física ou 

mecânica, (rachaduras, 

cortes), tamanho e 

maturação uniformes, 

devendo ser graúda, sem 

danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e 

transporte.) 

KG 100 kg 

 

 

 

 

 

R$ 4,49 

 

 

 

 

 

R$ 449,00 



11 

BETERRABA - kg (De 

primeira qualidade, 

apresentando grau de 

maturação apropriado para 

o consumo, com ausência 

de sujidades).  

KG 100 kg 

 

 

R$ 4,19 

 

 

R$ 449,00 

12 

BISCOITO MAISENA 

ZERO ADIÇÃO DE 

AÇÚCARES - 

Embalagem de 140 

gramas - Ingredientes: 

Farinha de Trigo 

Enriquecida com Ferro e 

Ácido Fólico; Creme de 

Milho; Sorbitol; Gordura 

Vegetal; Maltodextrina de 

Milho; Polidextrose; 

Amido de Milho; Sal 

Refinado; Maltitol; 

Vitaminas D, B1, B3, B5, 

B6, Vitamina H e B12; 

Edulcorantes: Naturais 

Xilitol e Glicosídeos de 

Steviol e Artificial: 

Sucralose; Fermentos 

Químicos: Bicarbonato de 

Amônio, Bicarbonato de 

Sódio e Pirofosfato Ácido 

de Sódio; Estabilizante: 

Lecitina de Soja; Corante 

Natural de Caramelo; 

Melhorador de Farinha 

Metabissulfito de Sódio; 

Aroma Idêntico ao 

Natural de Baunilha. 

Informação nutricional: 

em uma porção de 30 

gramas (07 unidades), 

valor energético: 105 kcal, 

Carboidratos: 22g, 

Proteínas: 2,3g, sódio: 

116mg, fibra alimentar: 

1,8g. (Validade mínima de 

03 (três) meses a contar da 

data de entrega.) 

UM 20 und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 117,80 

13 

BISCOITO TIPO KUKI 

- Pacote / unidade de 400 

gramas. (Validade mínima 

de 04 (quatro) meses a 

contar da data de entrega). 

UN 
200 

und 

 

 

R$ 9,19 

 

 

R$ 1.838,00 

14 

BISCOITO TIPO 

MARIA CHOCOLATE 

SEM LACTOSE - Pacote 

/ unidade de 400 gramas 

UN 40 und 

 

 

 

R$ 9,90 

 

 

 

R$ 396,00 



(Validade mínima de 04 

(quatro) meses a contar da 

data de entrega). 

 

 

15 

BISCOITO TIPO 

MARIA INTEGRAL 

SEM LACTOSE - Pacote 

/ unidade de 400 gramas 

(Validade mínima de 04 

(quatro) meses a contar da 

data de entrega). 

UN 40 und 

 

 

 

R$ 9,90 

 

 

 

R$ 396,00 

16 

BRÓCOLIS - kg (de boa 

qualidade, tamanho 

médio, firme íntegro, 

textura e consistência de 

vegetal fresco, livre de 

sujidade, parasitas ou 

larvas). 

KG 100 kg 

 

 

 

R$ 6,19 

 

 

 

R$ 619,00 

17 

CANELA EM RAMA – 

especiarias – embalagem 

de 40 gramas.  

UN 40 und 

 

R$ 8,99 

 

R$ 359,60 

18 

CARNE, BOVINA, 

ACÉM, MOÍDA, CRU - 

INSPECIONADA, sem 

osso, sem sebo, com cor, 

textura e cheiro específico 

de produto de qualidade. – 

KG 

KG 500 kg 

 

R$ 22,90 

 

R$ 11.459,00 

19 

CARNE, BOVINA, 

PATINHO, SEM 

GORDURA, CRU - KG. 

(Sem osso, cortada em 

cubos, congelada, cor 

vermelho vivo e com 

odor, sabor e aspecto 

próprio de produto de 

qualidade. Sem manchas 

esverdeadas ou outra 

coloração, não amolecida 

ou pegajosa. Deve estar 

acondicionada em 

embalagens apropriada de 

1 kg, devidamente 

identificada com rótulo ou 

etiqueta adesiva, de 

acordo com a legislação 

vigente da inspeção 

municipal, estadual e/ou 

federal. Ausência de 

sujidades, parasitas e 

larvas, dentro do prazo de 

validade.) 

KG 400 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 36,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 14.720,00 

20 

CARNE BOVINA COM 

OSSO PARA SOPA 

(SOQUETE) -  KG - De 

KG 50 kg 

 

 

 

 

 

 



primeira qualidade, com 

rótulo, congelado, 

embalagem de 1 kg, data 

de fabricação e validade, 

com carimbo registrado 

no SIM, no CISPOA ou 

SIF. 

 

 

R$ 18,99 

 

 

R$ 949,50 

21 

CEBOLA - kg (Bulbo de 

tamanho médio, firmes, 

com coloração e tamanho 

uniformes típicos da 

variedade, com casca lisa, 

sem brotos, manhas e 

machucaduras). 

KG 100 kg 

 

 

 

R$ 3,85 

 

 

 

R$ 385,00 

22 

CENOURA - kg (Sem 

folhas, de primeira, 

tamanho médio, uniforme, 

sem ferimentos). 

KG 100 kg 

 

 

R$ 3,99 

 

 

R$ 399,00 

23 

CHOCOLATE EM PÓ 

50% CACAU - 

embalagem de 200 

gramas, sendo que em 100 

gramas, contenha: Valor 

Energético: 65kcal=273kj. 

Carboidratos: 11g. 

Proteínas: 2,3g. Gorduras 

Totais: 1,3g. Gorduras 

Saturadas: 0,7g. Gorduras 

Trans: 0g. Fibra 

Alimentar: 3,5g. Sódio: 

0mg. (Validade mínima 

de 04 (quatro) meses a 

contar da data de entrega). 

UN 30 und 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 13,49 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 404,70 

24 

CHUCHU - kg (De 

primeira qualidade, 

apresentando grau de 

maturação apropriado para 

consumo, com ausência 

de sujidades). 

KG 50 kg 

 

 

 

R$ 4,69 

 

 

 

R$ 234,50 

25 

COCO RALADO SEM 

AÇÚCAR - pacote com 

100 gramas (sem adição 

de açúcar, em flocos 

finos. Validade mínima de 

04 (quatro) meses a contar 

da data de entrega). 

UN 70 und 

 

 

 

R$ 5,31 

 

 

 

R$ 371,70 

26 

COUVE- FLOR - kg 

(hortaliça fresca de 

primeira qualidade, limpa, 

brilhante, textura e 

consistência de vegetal 

fresco, tamanho e 

coloração uniformes, 

isento de sujidades, 

KG 100 kg  

 

 

 

 

 

R$ 6,89 

 

 

 

 

 

R$ 689,00 



insetos, parasitas, larvas e 

corpos estranhos aderidos 

à superfície externa) 

27 

COUVE FOLHA - kg 

(hortaliça fresca de 

primeira qualidade, limpa, 

brilhante, textura e 

consistência de vegetal 

fresco, tamanho e 

coloração uniformes, 

isento de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e 

corpos estranhos aderidos 

à superfície externa) 

KG 80 kg 

 

 

 

 

 

R$ 2,50 

 

 

 

 

 

R$ 200,00 

28 

FRANGO - 

SOBRECOXA - COM 

PELE - CRUA - kg 

(deverão apresentar 

aspecto próprio, carne não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor própria e 

sem manchas, cheiro e 

sabor próprios, sem 

sujidades, parasitas e 

larvas. Validade mínima 

60 (sessenta) dias a contar 

da data de entrega). 

KG 250 kg 

 

 

 

 

 

 

R$ 13,99 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.497,50 

29 

FRANGO - COXA - 

COM PELE - CRUA - 

kg (deverão apresentar 

aspecto próprio, carne não 

amolecida e nem 

pegajosa, cor própria e 

sem manchas, cheiro e 

sabor próprios, sem 

sujidades, parasitas e 

larvas. Validade mínima 

60 (sessenta) dias a contar 

da data de entrega). 

KG 250 kg 

 

 

 

 

 

 

R$ 7,99 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.997,50 

30 

CRAVO DA ÍNDIA – 

especiarias – embalagem 

20 gramas. 

UN 40 und 

 

R$ 5,39 

 

R$ 215,60 

31 

DOCE DE LEITE - Pote 

de 1 kg. Ingredientes: 

Leite e/ou leite em pó 

reconstituído, açúcar, soro 

de leite e/ou soro de leite 

em pó reconstituído, 

glicose e amido. 

Estabilizante: citrato de 

sódio. Conservante: 

sorbato de potássio. 

Redutor de acidez: 

bicarbonato de sódio. 

UN 50 und 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 21,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$1.074,50 



Aromatizante: aroma 

idêntico ao natural de 

doce de leite. (Validade 

mínima de 03 (três) meses 

a contar da data de 

entrega). 

32 

DOCE DE LEITE SEM 

LACTOSE - pote de 400 

gramas (sendo que em 20 

gramas contenham: 

Carboidratos: 12,1g / 

Proteínas: 1,2 gramas/ 

Gorduras totais: 1,3g. 

(Validade mínima de 03 

(três) meses a contar da 

data de entrega). 

UN 50 und 

 

R$ 8,79 

 

R$ 439,50 

33 

DOCE DE MORANGO 

E MAÇÃ CREMOSO:  

Pote de 1,01kg. 

Ingredientes: açúcar, água, 

polpa de morango 

concentrado e amido. 

Conservante: benzoato de 

sódio. Aromatizante: 

aroma natural de 

morango. (Validade 

mínima de 03 (três) meses 

a contar da data de 

entrega). 

UM  50 und 

 

 

 

 

 

 

R$ 5,99 

 

 

 

 

 

 

R$ 299,50 

34 

DOCE DE UVA E 

MAÇÃ CREMOSO - 

Pote de 1,01kg. 

Ingredientes: açúcar, suco 

de uva, polpa de maçã, 

água e amido. 

Conservante: benzoato de 

sódio. Acidulante: ácido 

láctico. Aromatizante: 

aroma natural de uva. 

(Validade mínima de 03 

(três) meses a contar da 

data de entrega). 

UM 50 und  

 

 

 

 

 

 

R$ 5,99 

 

 

 

 

 

 

R$ 299,50 

35 

GELATINA SABORES 

SORTIDOS - Unidade de 

35 gramas. (Validade 

mínima de 04 (quatro) 

meses a contar da data de 

entrega).  

UN 
300 

und 

 

 

R$ 1,49 

 

 

R$ 447,00 

36 

GELÉIA DIET DE 

GOIABA - Para dietas 

com ingestão controlada 

de açúcar - Embalagem 

de 260gramas - 

Ingredientes: Polpa de 

UM 10 und  

 

 

 

 

 

R$ 17,00 

 

 

 

 

 

R$ 170,00 



goiaba, estabilizante, 

polidextrose, edulcorante 

natural sorbitol, 

espessante pectina e goma 

jataí, acidulante ácido 

lático, conservador 

sorbato de potássio, 

antioxidante ácido 

ascórbico artificiais 

aspartame e acesulfame-k, 

corante natural carmim.  

Informação nutricional: 

em uma porção de 20g (1 

colher de sopa) deve 

conter: valor energético: 

8,0 kcal, Carboidratos: 

2,9g e Fibra alimentar: 

0,9g. (Validade mínima de 

04 (quatro) meses a contar 

da data de entrega.) 

37 

IOGURTE GREGO 

TRADICIONAL 100 

GRAMAS  - ZERO 

ADIÇÃO DE 

AÇÚCARES - 

Apresentação: embalagem 

de 100 gramas - 

Ingredientes: leite 

parcialmente desnatado 

e/ou leite parcialmente 

desnatado reconstituído, 

preparado de mel (água, 

amido modificado, mel, 

conservante sorbato de 

potássio, edulcorantes 

ciclamato de sódio e 

aspartame e espessante 

goma xantana e goma 

guar), leite em pó 

desnatado, concentrado 

proteico de leite, amido 

modificado, gelatina e 

fermentos lácteos. 

Informação nutricional: 

em uma porção de 100 

gramas (1 unidade), valor 

energético: 60 kcal, 

Carboidratos: 5,8g, 

Proteínas: 4,6g, gordura 

total: 2,0g, sódio: 57mg, 

cálcio:158mg. (Validade 

mínima de 01 (um) mês a 

contar da data de entrega.) 

UM 20 und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 3,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 61,80 

38 IOGURTE SABORES UN 8.000   



SORTIDOS - unidade de 

90 gramas (sendo que em 

90gramas contenham: 

Carboidratos: 16g / 

Proteínas: 2,1g / Gorduras 

totais: 2,2g. Validade 

mínima de 20 (vinte) dias 

a contar da data de 

entrega). 

und R$ 1,13 R$ 9.040,00 

39 

IOGURTE ZERO 

LACTOSE - unidade 150 

gramas (sendo que em 

150 gramas contenham: 

Carboidratos: 27g 

/Proteínas: 4,7g / 

Gorduras totais: 3,9g. 

Validade mínima de 20 

(vinte) dias a contar da 

data de entrega). 

UN 
100 

und 

 

 

 

 

R$ 2,80 

 

 

 

 

R$ 280,00 

40 

LARANJA VALENCIA 

– kg (selecionada de 

tamanho médio e 

uniforme, apresentando 

grau de maturação 

apropriado para 

consumo). 

KG 80 kg 

 

 

 

R$ 6,29 

 

 

 

R$ 503,20 

41 

LEITE UHT 

INTEGRAL - caixa com 

1 litro (sendo que em 200 

ml contenham: 

Carboidratos: 9,0g / 

Proteínas: 6,0g / Gorduras 

totais: 6,0g / Cálcio: 

220mg. Validade mínima 

de 03 (três) meses a contar 

da data de entrega. 

UN 
1100 

und 

 

 

 

 

R$ 3,39 

 

 

 

 

R$ 3.729,00 

42 

LEITE/BEBIDA A 

BASE DE SOJA - caixa 

com 1 litro (Ingredientes: 

Água, extrato de soja, 

açúcar, cálcio (fosfato 

tricálcico), cloreto de 

sódio (Sal), estabilizantes 

carragena e 

carboximetilcelulose, 

aromatizantes e 

estabilizante citrato de 

sódio. Em cada  200ml 

deve conter: Carboidratos: 

12g - Proteínas: 5,4g  - 

Gorduras totais: 2,9g - 

Cálcio: 240mg.  Validade 

mínima de 60 (sessenta) 

dias a contar da data de 

UN 30 und 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 6,99 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 209,70 



entrega.) 

43 

MAÇÃ TIPO 1 – kg 

(selecionada de tamanho 

médio e uniforme, 

apresentando grau de 

maturação apropriado para 

consumo). 

KG 
1.100 

kg 

 

 

R$ 6,59 

 

 

R$ 7.249,00 

44 

MAMÃO FORMOSA – 

kg (selecionado de 

tamanho médio e 

uniforme, apresentando 

grau de maturação 

apropriado para 

consumo). 

KG 400 kg 

 

 

 

R$3,50 

 

 

 

R$ 1.400,00 

45 

MANGA TOMMY 

ATKINS – kg 

(selecionado de tamanho 

médio e uniforme, 

apresentando grau de 

maturação apropriado para 

consumo). 

KG 200 kg 

 

 

 

R$ 5,99 

 

 

 

R$ 1.198,00 

46 

MARGARINA - Pote de 

500 gramas (Validade 

mínima de 03(três) meses 

a contar da data de 

entrega). 

UN 50 und 

 

 

R$ 8,99 

 

 

R$ 449,50 

47 

MASSA 

CARAMUJINHO pacote 

/ unidade 500 gramas 

(Validade mínima de 04 

(quatro) meses a contar da 

data de entrega). 

UN 40 und 

 

 

 

R$ 3,99 

 

 

 

R$ 159,60 

48 

MASSA PARAFUSO 

MULTIGRÃO - COM 

AVEIA, LINHAÇA E 

SOJA  - Apresentação: 

embalagem de 500 gramas 

- Ingredientes: Farinha 

enriquecida com ferro e 

ácido fólico, farinha de 

linhaça, farinha de aveia e 

farinha de soja. 

Informação nutricional: 

em uma porção de 80 

gramas (2 xícaras), valor 

energético: 273 kcal, 

Carboidratos: 56g, 

Proteínas: 8,7g e fibra 

alimentar: 2,5g. (Validade 

mínima de 04 (quatro) 

meses a contar da data de 

entrega.) 

UM  15 und 

 

 

 

 

 

 

 

R$5,89 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 88,35 

49 
MELANCIA – kg (de 

primeira qualidade, casca 
KG 130 kg 

 

 

 

 



íntegra, firme, lustrosa e 

sem manchas escuras). 

R$ 1,00 R$ 130,00 

50 

MILHO E ERVILHA 

EM CONSERVA - lata 

de 2kg (Validade mínima 

de 06 (seis) meses a 

contar da data de entrega).  

LT 50 latas 

 

 

R$ 15,00 

 

 

R$ 750,00 

51 

ABÓBORA MORANGA 

CABOTIÁ - kg 

(selecionado de tamanho 

médio e uniforme, 

apresentando grau de 

maturação apropriado para 

consumo) 

KG 30 kg 

 

 

 

R$ 2,49 

 

 

 

R$ 74,70 

52 

NATA - pote de 300 

gramas (Validade mínima 

de 60 (sessenta) dias a 

contar da data de entrega). 

UN 
100 

und 

 

 

R$ 5,19 

 

 

R$ 519,00 

53 

ÓLEO DE SOJA - 

unidade de 900ml  

(Validade mínima de 04 

(quatro) meses a contar da 

data de entrega.) 

UN 
250 

und. 

 

 

R$ 9,49 

 

 

R$ 2.372,50 

54 

ORÉGANO - pacote com 

20 gramas (Validade 

mínima de 04 (quatro) 

meses a contar da data de 

entrega). 

UN 50 pcts 

 

 

R$ 4,99 

 

 

R$ 249,50 

55 

PÃO FORMA 

FATIADO - Unidade de 

500 gramas  

UN 
200 

und 

 

R$ 5,00 

 

R$ 1.000,00 

56 

PÃO FORMA 

INTEGRAL FATIADO 

– Unidade de 500 gramas 

UN 
200 

und 

 

R$ 5,00 

 

R$ 1.000,00 

57 

PÃO TIPO 

CACHORRO QUENTE 

- 60 gramas cada unidade 

KG 500 kg 

 

R$ 8,50 

 

R$ 4.250,00 

 

58 
PÃO TIPO FRANCÊS - 

50 gramas cada unidade 
KG 350 kg 

R$ 8,00 R$ 2.800,00 

59 

FRANGO, PEITO, SEM 

PELE, CRU - PEITO 

DE FRANGO (congelado 

com adição de água de no 

Máximo de 6%, aspecto 

próprio, não amolecido e 

nem pegajoso, cor própria 

sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprio). 

KG 300 kg 

 

R$ 9,29 

 

R$ 2.787,00 

60 

GELATINA SEM 

AÇÚCAR - PÓ PARA 

PREPARO DE 

GELATINA SEM 

AÇÚCAR - 

Apresentação: embalagem 

UM 10 und  

 

 

 

 

R$ 1,60 

 

 

 

 

R$ 16,00 



de 10gramas - Adoçado 

com sucralose. Sabores 

sortidos.  

61 

QUEIJO 

INSPECIONADO, 

TIPO MUSSARELA - 

kg (em barra, embalagem 

a vácuo de 1kg, de boa 

qualidade, odor agradável, 

consistência firme, não 

deverá apresentar nenhum 

tipo de impurezas, cheiro 

forte e intenso não 

característico, coloração 

não características, 

manchas escuras ou 

verdes, não deve estar 

pegajoso, não deve 

apresentar sabor alterado, 

resfriado na temperatura 

adequada a legislação, 

validade mínima de 30 

dias a contar da data de 

entrega). 

KG 280 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 40,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 11.200,00 

62 

QUEIJO 

INSPECIONADO, 

TIPO MUSSARELA , 

ZERO LACTOSE – 

Embalagem de 150gramas 

(Sendo que em 30gramas, 

contenham: 0,6 gramas de 

carboidratos, 0,1 gramas 

de galactose, 7,5 gramas 

de gorduras totais e 

163mg de sódio. Validade 

mínima de 60 dias a 

contar da data de entrega.) 

KG 40 kg 

 

 

 

 

 

 

R$ 9,90 

 

 

 

 

 

 

R$ 396,00 

63 

TOMATE, COM 

SEMENTE, CRU- kg 

(Fruto fresco, de tamanho 

médio, com características 

íntegras e de primeira 

qualidade). 

KG 180 kg 

 

R$ 3,39 

 

R$ 610,20 

TOTAL: 111.076,20  

 

 

1.2 No valor a ser cotado, os licitantes deverão contemplar toda e qualquer espécie de despesas, 

devendo ser entregue no município, no prazo de 10 dias após a solicitação; 

1.3 O prazo de contratação será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

através de termo aditivo caso haja interesse das partes, caso em que os valores contratados serão 

corrigidos anualmente pelo IGPM; 



1.4 O critério de julgamento será menor preço por item; 

1.5 A forma de pagamento será até o décimo (10) dia do mês subsequente a entrega dos 

produtos, mediante apresentação de nota fiscal. O valor a ser cotado deverá ser fixo, sem 

qualquer variação dos valores no prazo aqui previsto; 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 

deste edital, deverá apresentar sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 

distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e de n° 2, para 

o que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA-RS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO), e 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA-RS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 

devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada. 

 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada 

fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

   a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

   a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou de sociedade por ações; 



a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, 

no caso de sociedade civil; 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar, além dos documentos 

anteriores: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do 

Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 

outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em 

licitação pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 

todos os demais atos inerentes ao certame.  

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 

estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 

uma das assinaturas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

c) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porto para os licitantes 

que buscarem as prerrogativas previstas na legislação para estas empresas 

 

3.4. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro inicialmente receberá os 

envelopes de nº 01 - PROPOSTA e de nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por 

meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para 

a prática dos demais atos do certame. 

5 - PROPOSTA DE PREÇO 



5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração de no mínimo 06 (seis) 

meses, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última 

datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter a qualificação da empresa e planilha descritiva, 

conforme termo de referência anexo I.  

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa do item ofertado;  

c) preço unitário líquido por item: indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 

todas as vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, 

despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

d) A proposta de preços deverá ser preenchida eletronicamente no kit proposta (aplicativo 

fornecido pelo setor de licitação, disponibilizado no site http:// 

https://www.saojoaodaurtigars.com.br/) e entregue em mídia removível com entrada para USB 

(pendrive) ou gravada em CD, a qual deverá estar contida dentro do envelope de proposta de 

preços, juntamente com a proposta impressa. 

e)  A Proposta de Preços IMPRESSA deverá ser apresentada conforme modelo constante no 

Anexo IV – do Termo de Referência deste Edital ou modelo impresso diretamente do aplicativo 

LC Kit Proposta. 

                  

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de 

valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 

fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 

vencedora. 

6.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 

distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a 

proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra à licitante, esta disporá de 30 segundos para apresentar nova proposta. 

https://www.saojoaodaurtigars.com.br/


6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate, sendo cada novo lance deverá conter 

importância inferior ao anterior; 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes no item 12 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço por item e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo 

motivadamente a respeito. 

6.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço 

apresentado, analisará a questão de MICRO ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE caso algum 

dos licitantes faça este cadastramento. Presente a hipótese legal será dado seguimento nos termos 

da Legislação vigente; 

6.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido 

apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 

mercado.  

6.14. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontarem qualquer dispositivo legal vigente, ou não atenderem aos requisitos 

do item 05; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

Observação: 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. 

6.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.16. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 



ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 

interpostos. 

6.17. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste 

Município, conforme subitem 11.1 deste edital. 

6.18. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 

02, os seguintes documentos: 

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

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/02; 

7.1.2. Declaração de idoneidade, afirmando expressamente que não foi declarado inidôneo para 

contratar com o Poder Público; 

7.1.3. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual, dispensado caso apresentado no 

credenciamento; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores, dispensado caso apresentado no credenciamento; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

7.1.4 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a apresentação da Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e que comprove a 

Regularidade Previdenciária; 

b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, com a apresentação da respectiva certidão 

negativa de débito emitida pelo órgão estadual da sede da empresa; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, com a apresentação da respectiva certidão 

negativa de débito emitida pelo órgão municipal da sede da empresa; 



d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da 

apresentação do CRF; 

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

f) prova de regularidade perante o Portal de Transparência, no cadastro de empresas inidôneas e 

suspensas; 

7.1.5 - REGULARIDADE FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Distribuidor da Comarca da sede da 

empresa, com emissão inferior a 30 dias; 

7.1.6 DAS MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Para exercer os benefícios atinentes as empresa de pequeno porte e a 

microempresa (artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006), bem como as Cooperativas 

que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 

(conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488/2007), deverão comprovar seu enquadramento em 

tal situação jurídica através de certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8° 

da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007) ou por meio de declaração firmada por 

contador. 

A CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO MENCIONADAS NO ITEM 

ANTERIOR DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS 

CADASTRAIS DA EMPRESA NO MOMENTO DO CADASTRAMENTO. 

A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP significa 

renúncia expressa e consciente, desobrigando a comissão da aplicação dos benefícios da Lei 

Complementar n° 123/2006, ao presente certame. 

7.2. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 

período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 

preço por item será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicados os objetos do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que 

seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, 

a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 



recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente na sessão pública do pregão a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo legal para apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 

de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 

razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, contados a partir do término do prazo da 

recorrente, proporcionando-se a todas vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 

subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso. 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 01 ano e multa de 10% sobre o valor do último lance 
ofertado; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 20% sobre o valor do último 
lance ofertado; 

d) executar o contrato com irregularidades passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 

f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

10.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 



10.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser feitas ao Município de São João da Urtiga, setor de Licitações, 

sito na Avenida Professor Zeferino, n. 991, Centro, São João da Urtiga/RS, ou pelos telefones 054 

3532-1122, no horário de expediente, no prazo máximo de 72 horas anterior a abertura do 

certame. 

11.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licitações. 

 11.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

11.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 

seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

11.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, 

publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 

(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

11.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários por conveniência da 

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

inicial contratado. 

11.7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

11.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal nº. 8.666/93). 

11.9. O Edital estará a disposição dos interessados no site www.saojoaodaurtigars.com.br, sendo 

que qualquer alteração, adição e/ou modificação editalícia será única e exclusivamente publicada 

no referido site da internet, ficando, desde já, intimados os interessados. 

11.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Sananduva/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos 

da licitação, com expressa renúncia a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.  

São João da Urtiga, em 01 de março de 2021. 

 

  CEZAR OLIMPIO ZANDONA, 

    Prefeito Municipal. 

http://www.saojoaodaurtigars.com.br/


 

 

 

PREGÃO Nº 04/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA 

LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 

.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação da licitação Município de São João da Urtiga/RS, Pregão nº /2021. 

Declaramos também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e 

impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada 

inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.  

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2021. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante  

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 



 

 

 

 

PREGÃO Nº 04/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 ANEXO II  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ (nome da 

licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do 

disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 20 21. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 



 

PREGÃO Nº 04/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V 

DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO 

ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07) 

 

 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 

contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 

participação na licitação na modalidade Pregão nº /2021, que: 

 

( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

 

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

n.º 123/06; 

 

(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

4.800.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 

n.º 123/06) 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar n° 123/06. 

 

Local e data: ___________________________________________ 

 

     _____ ______________________________________ 

     Nome do profissional contábil: 

     Nº de seu registro junto ao CRC: 

     CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 



 

PREGÃO Nº 04/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO IV 

 

(DADOS REQUERIDOS NO EDITAL) 

PROPOSTA COMERCIAL: 

 

Item  Qtde Un. Descrição Marca Preço 

Unit. 

Total Item 

1 200 KG      

2 50 KG      

3 80  UM      

4 20  UN      

5 230 UN      

6 80  UN      

7  10  UM      

8 35  UN      

9 50  UN      

10 130 KG      

11  40 UN      

12 150 UN      

13 30  UN      

14 4  UN      

15 1.300  KG      

16 150  KG      

17 100  KG      

18 150 UN      

19 150 PC      



20 150  UN      

21 20   UM      

22 250  UN      

23 100  UN      

24 200  UN      

25 150  UN      

26 200  UN      

27 150  UN      

28 100  UN      

29 40  UN      

30 40  UN      

31 90  KG      

32 60  UN      

33 40  UN      

34 500  KG      

35 400  KG      

36 50  KG      

37 100  KG      

38 100  KG      

39 60  UN      

40 30  UN      

41 70  UN      

42 50  KG      

43 70 UN      

44 40 UN      

45 90   KG      

46 250  KG      

47 40 UN      



48 100 UN      

49 50 UN      

50 50  UN      

51 50  UN      

52 80 UN      

53 150  KG      

54 100 UM      

55 50 UN      

56 50  UN      

57 60 UN      

58 300 UN      

59 10  UN      

60 20  UN      

61 8.000 UN      

62 100 UN     

63 80  KG     

64 50 UN     

65 1400 UN     

66 150  UN     

67 30  UN     

68 100  UN     

69 1.100  KG     

70 400  KG     

71 200  KG     

72 50  UN     

73 40  UN     

74 10  UN     

75 50  UN     



76  15  UN     

77 130  KG     

78 60  UN     

79 50  LT     

80 30  KG     

81 100 UN     

82 250 UN     

83 50 UN     

84 180 UN     

85 180 UN     

86 450  KG     

87 300  KG     

88 300  KG     

89 10  UN     

90 230  KG     

91 50   UN     

92 90 UN     

93 180 KG     

94 260 UN     

TOTAL 

GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGÃO Nº 004/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO V 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/2021 

 

Aos ______dias do mês de ________ de dois mil e dezenove (__/__/2021), nesta cidade de São 

João da Urtiga, na sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida Professor 

Zeferino, nº 991, presentes o Município de São João da Urtiga, doravante designado simplesmente 

MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor Armando Dupont, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 1.973, de 28 de agosto de 2017, Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, e de outras normas aplicáveis em face da classificação da proposta 

apresentada no PREGÃO n° 004/2021, para Registro de Preços, publicado no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de São João da Urtiga/RS, visando o fornecimento previsto nos itens 

descritos abaixo, constitui-se o presente documento vinculativo e obrigacional, obedecendo às 

condições descritas no Edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:  

 

EMPRESAS VENCEDORAS: 

 

_________________________, CNPJ nº _____________ com sede ____________ representada 

neste ato pelo Sr. __________________ portador de CPF nº______________, cédula de 

identidade nº______________ residente e domiciliado ________________________. 

 

1. DO OBJETO  

Os preços, as quantidades e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se 

indicados na tabela abaixo: 

1.2 Na Especificação do item II da Pregão 001/2020, são apresentados os quantitativos estimados 

de consumo, a serem entregues conforme as necessidades da Secretária da educação. 

1.3 As quantidades de produtos que vierem a ser adquiridos serão definidos nas respectivas Notas 

de Empenho.  

2. - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

 



2.1 Os produtos devem ser entregues mediante autorização do setor responsável, sem qualquer 

custo adicional. 

2.1.1 A recusa pelo FORNECEDOR em entregar o material adjudicado acarretará em multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta 

2.1.2 Os atrasos injustificados nas entregas dos materiais sujeitará o FORNECEDOR ao 

pagamento de multa correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do preço da Nota de 

Empenho, por dia de atraso, até́ o limite de 10% (dez por cento) deste preço, sem prejuízo das 

demais sanções previstas nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

Se o atraso ultrapassar a três dias, a multa prevista no item precedente será aplicada em dobro. 

2.1.3 A aplicação das multas, independerá de qualquer interpelação Administrativa, notificação ou 

protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

2.1.4 As importâncias relativas as multas serão descontadas dos recebimentos a que a 

CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, 

pagá-las na Tesouraria do Município, no prazo de 03 (três) dias, contados da notificação. 

2.1.5 As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo das sanções 

cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo. 

2.1.6 Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo o prazo 

da notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria de Administração. 

2.1.7 A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multas, dará motivo a 

declaração de inidoneidade impedimento de licitar com o MUNICÍPIO pelo período de 02 (dois) 

anos. 

2.2 O aceite/aprovação dos materiais pelo Município não exclui a responsabilidade civil do 

FORNECEDOR por vícios de quantidade ou qualidade dos materiais ou disparidade com as 

especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pelo FORNECEDOR, verificados 

posteriormente, garantindo-se ao Município o previsto no art. 18 da Lei no 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor).  

2.3 O FORNECEDOR terá́ o prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da comunicação da 

rejeição dos materiais, para sua retirada. Decorrido este prazo, o Município poderá́ adotar as 

medidas que achar mais conveniente para solução da pendência, não cabendo qualquer tipo de 

indenização ao FORNECEDOR.  

2.4 Nenhum produto poderá ser entregue sem a requisição da respectiva Secretaria, 

responsabilizando-se a CONTRATADA pelas entregas irregulares. 

2.5 O MUNICÍPIO não efetuará o pagamento de produtos entregues sem a solicitação 

supramencionada ou rejeitados. 

2.6 A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar 

sua entrega. 

3. - DO PAGAMENTO  



3.1 A MUNICÍPIO pagará ao FORNECEDOR pelos produtos fornecidos até o décimo (10) dia do 

mês subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal. O valor a ser 

cotado deverá ser fixo, sem qualquer variação dos valores no prazo aqui previsto. 

3.2 Nos preços propostos pelo FORNECEDOR estão incluídos, além dos insumos que os 

compõem, todos os impostos que o FORNECEDOR está obrigado a recolher, integralmente, não 

cabendo ao Município qualquer responsabilidade pelo recolhimento dos mesmos. 

4 – DA VIGÊNCIA 

4.1 Esta Ata de Registro de Preços tem vigência pelo período de 06 meses.  

4.2 A rescisão desta Ata de Registro de Preços poderá́ ocorrer nas seguintes hipóteses:  

a) administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito da Município, nos casos 

enumerados nos incisos I a XI e XVII a XVIII, do art. 78, da Lei no 8.666/93;  

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Município, mediante 

aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à 

época da rescisão; e  

c) judicialmente, nos termos da legislação.  

4.3 Os casos de rescisão serão motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.  

4.4 As responsabilidades imputadas ao FORNECEDOR, por prejuízos decorrentes de ações contra 

o Município, não cessam com a rescisão.  

4.5 A rescisão acarretará, de imediato, a retenção dos créditos decorrentes, até́ o limite dos 

prejuízos causados ao Município.  

5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

5.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a 

realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

5.2 Dentro do prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o FORNECEDOR será 

obrigado ao fornecimento dos materiais desde que obedecidas as condições estabelecidas no 

edital, ou da solicitação de entrega, conforme previsão no Edital de Concorrência para Registro de 

Preços que precedeu a formalização desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive quanto 

ao fornecimento do percentual de acréscimo de 25%(vinte e cinco por cento), previsto na Lei no 

8.666/93, decorrente de cada uma das Notas de Empenho/Contratos emitidos durante a vigência 

desta Ata.  

5.3 O Município poderá́ promover, trimestralmente, ampla pesquisa de mercado, de forma a 

comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, 

condição indispensável para a solicitação da aquisição e/ou publicação periódica no Site do 

Município de São João da Urtiga/RS. Serão considerados compatíveis com os de mercado, aqueles 

preços registrados, que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados em pesquisa.  



5.4 Caso fique constatado que o preço registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é 

superior aos preços de mercado, o Município solicitará ao FORNECEDOR, mediante 

correspondência, redução do preço de forma a adequá-lo aos praticados no mercado. Não sendo 

possível a redução, o REGISTRO DE PREÇOS será́ cancelado, podendo ser convocados os 

demais LICITANTES, obedecendo à ordem de classificação, visando igual oportunidade de 

negociação.  

5.5 Havendo redução de preço, o Município promoverá a divulgação da modificação do novo 

registro, por ocasião da próxima publicação trimestral, sendo considerado válido, enquanto 

permanecer compatível com o mercado até́ o prazo final de vigência da presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS.  

5.6 Sempre que houver garantia concedida pelo fabricante, esta deverá ser repassada integralmente 

para o Município, sem que isto isente o FORNECEDOR de sua responsabilidade pela recuperação 

do material.  

5.7 O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta e da presente ATA, ensejará, a 

critério do Município, o cancelamento do Registro de Preços do FORNECEDOR inadimplente, 

sujeitando-o às penalidades previstas nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

6.  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

6.1 O Registro de Preços poderá́ ser cancelado, de pleno direito:  

a) Pelo Município, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando;  

a.1) o FORNECEDOR não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS ou da Nota de Empenho;  

a.2) o FORNECEDOR não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido, e o Município não 

aceitar sua justificativa;  

a.3) o FORNECEDOR der causa a rescisão administrativa da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, a critério do Município;  

a.4) houver inexecução total ou parcial da ATA (ou instrumento equivalente) decorrente de 

Registro de Preços, se assim for decidido pelo Município;  

a.5) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o 

FORNECEDOR não aceitar reduzi-lo;  

a.6) houver motivo de interesse público devidamente demonstrados e justificados pelo Município; 

e  

b) houver solicitação por escrito, e o FORNECEDOR comprovar estar impossibilitado de cumprir 

as exigências desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (caso fortuito ou de força maior) e 

desde que aceitas as justificativas pelo Município.  

6.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será́ 

feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio que comprove o recebimento, 

juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços.  



6.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a 

comunicação será́ feita por publicação no Site do Município de São João da Urtiga/RS, 

considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.  

6.4 - A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento dos preços registrado(s) deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, da data do efetivo cancelamento, 

facultado ao Município a aplicação das penalidades previstas nesta ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, caso não aceite as razões do pedido de cancelamento.  

7. DO FORO 

7.1 Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da 

Comarca de Sananduva/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão da presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas. 

E, por estarem juntas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual 

teor, forma e data.  

São João da Urtiga, _________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

             Contratante          Contratado  

             Prefeito Municipal   

           

  

TESTEMUNHAS:  

a) ____________________________________ 

NOME:  

CPF:  

 

b) _____________________________________ 

NOME:  

CPF: 

 

 



 

 

ANEXO VI 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ sob nº 90.483.082/0001-65, com sede na Avenida Professor Zeferino, n. 991, Centro, 

São João da Urtiga/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Armando Dupont, 

residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE  e ................... 

doravante denominada CONTRATADA, por este instrumento e na melhor forma de direito 

vinculados ao Pregão com Registro de Preço nº 001/2020, acordam: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto aquisição de 

merenda escolar. 

 

  CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA fornecerá: 

 

          CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: O 

presente Contrato tem início na data da assinatura do presente contrato, com vigência de 06 meses, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

          CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: Pela execução do objeto do presente 

contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor integral de R$ __________ 

(_______________), assumindo a CONTRATADA todos os encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários e fiscais decorrentes.  

  CLÁUSULA QUINTA: O pagamento será efetuado até o décimo (10) dia do mês 

subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal. O valor a ser cotado 

deverá ser fixo, sem qualquer variação dos valores no prazo aqui previsto. 

 CLÁUSULA SEXTA: Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de 

participante do pregão ou de contratante, as licitantes, de acordo com as infrações, estarão sujeitas 

às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 ano e multa de 10% sobre o valor do 
último lance ofertado; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 20% sobre o valor do 
último lance ofertado; 

 



 

 

 

d) executar o contrato com irregularidades passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 
do contrato; 

f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA: O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito em 

qualquer dos casos elencados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, em especial nas seguintes situações: 

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular, ou parcial de qualquer cláusula contratual; 

b) Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto; 

c) Pela paralisação sem justa causa ou anuência da CONTRATANTE na execução do contrato; 

d) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

e) Pelo cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do art. 

67 da Lei nº 8.666/93; 

f) Pela decretação de falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

g) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA; 

h) Pela alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; 

i) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, ou seja, o Sr. Prefeito 

Municipal, exaradas no competente processo administrativo; 

j) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato. 

 

 CLÁUSULA OITAVA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: A CONTRATADA 

reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 79 da 

Lei Federal nº 8.666/93.  

 CLÁUSULA NONA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: O presente Contrato poderá 

ser alterado mediante Termo Aditivo com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, incisos e 

alíneas, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO: As partes elegem o Foro De Sananduva - RS, para 

dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente Contrato com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.  



 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: E, para eficácia do 

presente, ratificam as partes contratantes o presente Termo de Contrato Administrativo, o fazendo 

em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

 

 

                              São João da Urtiga, .... de ..................... de 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

CONTRATANTE 

Prefeito Municipal 

 

_________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHA: _________________________ 

 

                          _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


