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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DIVERSAS 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2022 

TIPO MENOR PREÇO  

REGIME: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 

 

          EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E 

FUTURA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIAS DIVERSAS. 

 

          A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02 e do Decreto 

Municipal nº 11.495/14 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, que no 

dia 06 de Junho de 2022 nos horários abaixo citados, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 

Soledade, se reunirá o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 41/2018, 

com a finalidade de realizar o credenciamento e abertura da sessão pública para recebimento dos 

envelopes de proposta e habilitação, conforme objeto abaixo descrito. 

 

06/06/2022: 

Credenciamento: até 08h29min; 

Sessão Pública: 08h30min. Caso ainda existam credenciamentos a serem finalizados por parte 

da comissão após esse horário, a sessão pública iniciará logo após o encerramento dos mesmos. 

 

Será considerado para fins de orientação, o horário oficial de Brasília/DF. 

 

1.  OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes itens: 

Item Qtd. 

Estim 

Un. Descrição V. Un. 

Máx. 

(R$) 

01 300,00 fr Iogurte zero lactose. Iogurte com polpa de fruta, vários 

sabores para dietas com restrição de lactose. Embalagem 

plástica, com peso liquido de 150g com data de fabricação 

e validade e Registro no Ministério de Saúde.   

8,50 

02 10,00 l  Leite de soja. Integral líquido tipo Soy, embalagem longa 

vida de 01 litro. 

5,50 

03 10,00 l  Leite pasteurizado tipo C. Produto de origem animal 

(vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, 

resfriado, com validade de 05 (cinco) dias a contar da data 

de entrega, embalagem de 01 (um) litro.  

4,50 

04 11,00 Lta  Leite em pó de soja. Alimento em pó à base de soja, 

enriquecido de vitaminas e minerais, sem lactose. Em lata 

de 300 g de folha de flandres e verniz sanitário. Sabores 

variados, tipo Soy Milk. 

10,00 

05 18,00 Lta  Leite infantil de no mínimo 300g. Leite em pó infantil 10,00 
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modificado do tipo Nan 1 ou Nestogeno 1. (0 a 6 meses.) 

Referência: Nestogeno 1 – Nestlè. 

06 10,00 Lta  Leite infantil 400g. Leite em pó infantil modificado do 

tipo Nan 2 ou Nestogeno 2. ( a partir de 6 meses) 

Referência: Nestogeno 2 – Nestlè. 

18,00 

07 100,00 kg  Presunto pré-cozido fatiado. A carne deve ser firme e 

úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a 

castanho-clara, sem manchas amarelas ou verdes. A 

embalagem do produto deve conter registro da data de 

fabricação, peso e validade estampada no rótulo. 

25,00 

08 1.000,00 PC  Quirera. Canjiquinha de milho, amarela, tipo 1, embalada 

em pacote plástico transparente resistente de 500g. Rótulo 

com prazo de validade/lote bem visível e informação 

nutricional. 

3,99 

09 10,00 mol  Rúcula. Maço, com folhas não amareladas ou murchas, em 

perfeita condição de apresentação, sem manchas, 

machucaduras ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade; isentos de sujidades, insetos, 

parasitas, larvas e corpos estranhos, livre da maior parte 

possível de terra e de resíduo de fertilizante, isenta de 

umidade externa anormal; com características íntegras e de 

primeira qualidade. 

4,50 

10 600,00 kg  Salsicha sem corante. Produto com sabor, odor e cor 

característicos do produto de boa qualidade, congelado ou 

resfriado*, em embalagem transparente resistente, com 

fechamento à vácuo ou outro fechamento bem lacrado, com 

denominação do nome do produto, fabricante, endereço, 

registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA), data de 

fabricação e validade. Embalados de 500g a 03 kg. 

18,00 

11 10,00 mol  Tempero Verde – Deve estar isento de partes pútridas, não 

poderão estar murchos, maços de aproximadamente 400g 

cada.  

4,95 

12 500,00 und  Abacaxi. Sabor adocicado natural da fruta, encorpada, 

firme, sem amolecimento. Cor própria, conforme espécie e 

variedade. Odor, aroma próprio, conforme espécie e 

variedade. 

8,50 

13 10,00 kg  Aipim. Raízes grandes no grau normal de evolução no 

tamanho, sabor e cor próprios da espécie, sem sujidades. 

Cor – própria, conforme espécie e variedade. Odor – aroma 

próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – sabor 

próprio, conforme espécie e variedade.  

6,20 

14 10,00 und  Alface. Lisa ou crespa, verde ou roxa, de 1ª qualidade, 

nova, folhas firmes, não poderá estar murcha, íntegra, 

tamanho médio. Embalagem: em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando 

na embalagem etiqueta de pesagem.  

8,50 

15 10,00 kg  Alho. Bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem 

lesões de origem física ou mecânica, devendo estar bem 

desenvolvido, sadio. Não deve conter substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. 

33,50 
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Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta 

de pesagem.  

16 300,00 cx  Aveia em flocos finos 200g. Enriquecida com vitaminas e 

sais minerais, em caixa. Rótulo contendo informação 

nutricional, data fabricação, validade e lote. Validade 

mínima de 06 meses a partir da data da entrega do produto. 

6,25 

17 10.000,00 kg  Banana caturra. De 1ª qualidade, grau médio de 

amadurecimento, com cascas sãs, sem rupturas, com 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos, isenta de partes pútridas. Embalagem: em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 

6,88 

18 10,00 kg  Banha de porco. Cor e aspecto próprio do produto, livre de 

impurezas - Pcte de 1Kg.  

18,95 

19 10,00 kg  Batata doce. De 1ª qualidade, de casca branca ou rosa, sem 

lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem 

rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta 

de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser 

graúdas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 

conforme quantidade solicitada, apresentando na 

embalagem etiqueta de pesagem  

5,25 

20 10,00 l  Bebida Láctea, sabores variados,(morango, banana, 

mamão, salada de frutas, etc.) embalagens de 1 litro. 

Embalagem plástica de 1 litro, de boa qualidade, que não 

dissora. Com registro no Ministério de Agricultura 

CISPOA ou SIF. 

6,75 

21 6.000,00 kg  Batata inglesa. Branca. De 1ª qualidade, sem lesões de 

origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou 

cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes 

pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. 

Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta 

de pesagem. 

4,70 

22 10,00 kg  Bergamota comum. Com grau de maturação tal que lhes 

permita transporte, manipulação e conservação, adequada 

para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho 

e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, 

bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos 

de fertilizantes, de colheita recente. 

6,25 

23 2.500,00 kg  Bergamota pokan. Com grau de maturação tal que lhes 

permita transporte, manipulação e conservação, adequada 

para consumo, tamanho médio, apresentando cor, tamanho 

e conformação uniformes, sem manchas, machucaduras, 

bolores, sujidades e ferrugem ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos 

de fertilizantes, de colheita recente. 

6,80 
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24 10,00 kg  Beterraba. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, 

sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes. 

Estarem suficientemente desenvolvidas. Não estarem 

danificadas por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica. Livre de enfermidades. Isenta de partes pútridas. 

Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta 

de pesagem.  

6,75 

25 2.000,00 PC  Biscoito doce tipo maisena. De boa qualidade, inteiros, 

constando identificação do produto: marca, fabricante, data 

da fabricação, validade e lote. Embalado em pacote 

resistente de plástico de 400g, Validade mínima de 06 

meses a contar da data de entrega. 

5,15 

26 10,00 kg  Brócolis. De primeira qualidade, novo, firme, intacto, não 

poderá estar murcho, isento de partes pútridas, coloração 

uniforme e sem manchas. Unidade de tamanho médio. 

5,20 

27 10,00 PC  Cacau em pó. Solúvel, açúcar e aromatizantes. Não 

contém glúten. Peso líquido 500 g. Carboidrato 12 g, 

proteína 2,3 g, gorduras totais 1,5 g, gorduras saturadas 0,9 

g, fibra 2,9 g, sódio 0 g. 

25,95 

28 3.000,00 kg  Carne bovina (fígado bovino). Fígado bovino resfriado. 

Produto de 1° qualidade. Livre de aparas, com aspecto 

firme, apresentando coloração vermelha escura, sem 

escurecimento ou mancas esverdeadas, acondicionamento 

em embalagem plástica com o registro do ministério da 

agricultura – SIF/SIP/SIM, informação do fabricante, 

especificação do produto e data de validade estampada na 

embalagem. O produto deverá estar em conformidade com 

a legislação vigente. 

27,50 

29 10,00 kg  Carne bovina de 1°. Patinho; Resfriada. Com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio; sem sal, sem tempero, sem osso, 

Embalagem primaria em saco plástico transparente, 

contendo todas as informações do produto. Como 

procedência (frigorifico e fornecedor); Embalagem de 01 

kg. Isento de ossos, cartilagens gordura parcial, 

aponeuroses, tendões e coágulos. Á rotulagem deve seguir 

a legislação vigente. O estabelecimento deve ter registro de 

compra de carne inspecionada e Alvara Sanitário. 

55,00 

30 10,00 kg  Carne bovina. Patinho cortado em bife; Resfriada. Com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; bifes com peso 

aproximado de 100 gramas, embalagem primaria em saco 

plástico transparente, contendo todas as informações do 

produto. Como procedência (frigorifico e fornecedor); na 

embalagem deve conter o peso total do produto, data de 

produção e prazo de validade. Á rotulagem deve seguir a 

legislação vigente. 

57,50 

31 8.000,00 kg  Carne bovina 2° sem osso. Resfriada. Sem osso e sem 

aparas (Acém/Paleta) – embalada conforme legislação 

vigente, com as características organolépticas preservadas, 

em sacos plásticos transparentes, próprios para alimentos. 

49,00 
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Peso conforme solicitado. Embalagem devera conter 

etiqueta com a data e o peso. O estabelecimento deve ter 

registro de compra de carne inspecionada e Alvara 

Sanitário. 

32 6.500,00 kg  Carne bovina carcaça inteira, embalada conforme 

legislação vigente, com as características organolépticas 

preservadas, em sacos plásticos transparentes, próprios 

para alimentos. Peso conforme solicitado. Embalagem 

devera conter etiqueta com a data e o peso. O 

estabelecimento deve ter registro de compra de carne 

inspecionada e Alvara Sanitário. 

40,00 

33 10.000,00 kg  Carne de frango, coxa e sobre coxa sem dorso. Congelado. 

Consistência firme, inspecionada, sem tempero, 

embalagem transparente, embalados individualmente. 

Obedecendo a temperatura no momento do recebimento. 

Conforme legislação vigente com registro de Inspeção 

Federal e/ou Estadual. 

16,75 

34 10,00 kg  Carne de frango, peito de frango sem osso. Congelado. 

Consistência firme, inspecionada, sem tempero, 

embalagem filme PVC transparente ou saco plástico 

transparente, embalados individualmente. Obedecendo a 

temperatura no momento do recebimento. Conforme 

legislação vigente com registro de Inspecao Federal e/ou 

Estadual. 

21,23 

35 5.000,00 kg  Carne suína. Tipo pernil. Resfriada, de 1° qualidade, Sem 

pele e sem osso, fracionada em cubos de 02 cm. 

Embalagem transparente. Deve estar de acordo com os 

padrões estabelecidos.  Na embalagem deve conter 

denominação do nome do produto, fabricante, endereço, 

registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), 

data de fabricação e validade. 

33,95 

36 100,00 kg  Cebola. Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com 

casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de 

origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre 

de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos 

resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando 

na embalagem etiqueta de pesagem.  

6,45 

37 10,00 kg  Cenoura. Nova, sem folhas, de 1ª qualidade, com tamanho 

e coloração uniforme, devendo ser de tamanho médio, com 

casca sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou 

cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. 

Não estarem danificadas por qualquer lesão de origem 

física ou mecânica. Livre de enfermidades. Isenta de partes 

pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 

conforme quantidade solicitada, apresentando na 

embalagem etiqueta de pesagem.  

11,90 

38 10,00 kg  Cereal crocante branco. Produto de boa qualidade, 

amarela, em embalagem primária, saco polietileno atóxico 

resistente, termossoldado de 01 kg. Rótulo com informação 

nutricional data de validade e lote. 

24,40 
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39 10,00 kg  Cereal crocante preto. Produto de boa qualidade, amarela, 

em embalagem primária, saco polietileno atóxico 

resistente, termossoldado de 01 kg. Rótulo com informação 

nutricional data de validade e lote. 

26,25 

40 250,00 kg  Chimia. Sabores variados (pêssego, uva, morango, figo, 

abobora,). Consistência cremosa. Embalagem de 01 kg. 

Deve conter na embalagem, informações nutricionais, 

identificação do produto, marca, prazo de validade e peso 

liquido. 

12,40 

41 100,00 kg  Chuchu. Verde, sem brotos, de 1ª qualidade, de tamanho 

médio, não poderão estar murchos, com casca sã, sem 

rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na 

casca. Estarem suficientemente desenvolvidos. Não 

estarem danificados por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica. Livre de enfermidades. Isento de partes pútridas. 

Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 

quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta 

de pesagem.  

7,45 

42 10,00 und  Couve-flor. Produto de primeira, fresca, compacta e firme, 

isenta de enfermidades, larvas, material terroso e umidade 

externa anormal, tamanho, coloração uniforme, devendo 

ser bem desenvolvida. Cor – própria, conforme espécie e 

variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e 

variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e 

variedade. 

8,52 

43 10,00 mol  Couve-manteiga. Maço, com folhas não amareladas ou 

murchas, em perfeita condição de apresentação, sem 

manchas, machucaduras ou outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade; isentos de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos, livre da maior 

parte possível de terra e de resíduo de fertilizante, isenta de 

umidade externa anormal; com características íntegras e de 

primeira qualidade. 

5,95 

44 10,00 PC  Cravo da índia. Pacote com 30 g contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

líquido, de acordo com a resolução 12/78 do CNNPA e 

RDC nº 40 – ANVISA. 

2,75 

45 100,00 cx  Creme de leite. Caixa de creme de leite elaborado com 

gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado 

a partir de matéria-prima selecionada, validade mínima de 

03 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso 

líquido de 350g. 

7,20 

46 600,00 pt  Doce de goiaba 1,8kg. Embalagem: pote plástico em 

polietileno, transparente, atóxico, íntegro, com tampa e 

lacre de proteção, contendo 1,8kg. Prazo de validade 

mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega. 

11,75 

47 10,00 kg  Farinha de linhaça, embalagem contendo identificação do 

produto, data de fabricação, prazo de validade e tabela 

nutricional. 

5,50 
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48 5.000,00 kg  Farinha de trigo especial. Especial sem fermento, tipo 1, 

contendo glúten, produto obtido a partir de cereal limpo 

desgerminado, são, isento de matéria terrosa e em perfeito 

estado de conservação, não poderá estar úmida, fermentada 

ou rançosa, deve ter aspecto de pó fino, cor branca ou 

ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios, com uma 

extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 

0,68%, com no mínimo 6% de glúten seco, com valor 

nutricional para porção de 100g de aproximadamente: 

56,7g de carboidrato, 14,5g de proteína e 2,8g de lipídio 

acondicionada em embalagem de papel de 5Kg, original do 

fabricante, com especificações do produto, informações do 

fabricante, data de fabricaç 

4,35 

49 500,00 kg  Melão. Sabor adocicado natural da fruta, encorpada, firme, 

sem amolecimento. Cor própria, conforme espécie e 

variedade. Odor, aroma próprio, conforme espécie e 

variedade. Sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

8,40 

50 6.000,00 Lta  Milho em conserva 300g. Em conserva, em grãos, em lata 

em folha de flandres com verniz sanitário. Rótulo com 

valor nutricional, informação sobre glúten, data de 

fabricação, validade e lote. 

5,10 

51 300,00 und  Fermento biológico, seco instantâneo para massa doce, 

embalagem de 125g, contendo identificação do produto, 

data de fabricação, prazo de validade e tabela nutricional. 

5,15 

52 10,00 l  Iogurte litro. Iogurte líquido com sabores variados: 

morango, pêssego e salada de frutas; em embalagem de 

plástico polietileno atóxico, resistente, de 1 litro cada, 

elaborado a partir de leite, açúcar; fermentos lácteos, polpa 

de frutas; estabilizante, acidulante, conservante; 

conservado entre 1 a 10 graus centigrados; validade 

mínima de30 dias a contar da data da entrega; e suas 

condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 

da ANVISA/MS. O rótulo deverá seguir a Instrução 

Normativa Nº 22, de24/11/05, do MAPA, devendo 

apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do 

produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais 

e selo de inspeção sanitária. 

6,75 

53 10,00 kg  Laranja. Suco, inteira, firme, sem ceder à pressão dos 

dedos, casca lisa, ponto certo de maturação.  

6,80 

54 10,00 kg  Limão tahiti. Sabor natural da fruta, encorpada, firme, sem 

amolecimento. Cor – própria, conforme espécie e 

variedade. Odor – aroma próprio, conforme espécie e 

variedade. Sabor – sabor próprio, conforme espécie e 

variedade.  

10,45 

55 8.000,00 kg  Maçã fugi ou gala. GRAUDA. De 1ª qualidade, com casca 

sã, sem rupturas e pancadas na casca. Apresentando 

tamanho e cor uniformes, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser 

frescas, sem danos físicos ou mecânicos, isenta de partes 

pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 

8,20 
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conforme quantidade solicitada, apresentando na 

embalagem etiqueta de pesagem. 

56 6.000,00 kg  Mamão formosa. De 1ª qualidade, casca sã. Apresentando 

tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem danos físicos e 

mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo estar bem 

desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de 

maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, 

conforme quantidade solicitada, apresentando na 

embalagem etiqueta de pesagem. 

14,45 

57 2.000,00 kg  Manga. Sabor adocicado natural da fruta, encorpada, 

firme, sem amolecimento. Cor própria, conforme espécie e 

variedade. Odor, aroma próprio, conforme espécie e 

variedade. Sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

6,25 

58 300,00 pt  Creme Vegetal Margarina cremosa com sal, teor lipídico 

de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição 

gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente 

de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu 

rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação 

nutricional. 

7,50 

59 3.000,00 kg  Mortadela sem gordura fatiada. De 1° qualidade, sem 

gordura, fatiada, com as descrições mínimas: carne bovina, 

carne suína, carne mecanicamente separada de aves, 

toucinho, gordura suína, fécula de mandioca, sal, proteína 

concentrada de soja, amido de milho, tempero e 

especiarias, maltodextrina, aromas naturais, regulador de 

acidez lactato de sódio (INS325), estabilizante 

tripolifosfato de sódio (INS451i), realçador de sabor 

glutamato monossódico (INS621), antioxidantes.deve 

conter na embalagem data de fabricação e prazo de 

validade. 

25,00 

60 10,00 kg  Morango. Sabor adocicado natural da fruta, encorpada, 

firme, sem amolecimento. Cor própria, conforme espécie e 

variedade. Odor, aroma próprio, conforme espécie e 

variedade. Sabor próprio, conforme espécie e variedade. 

35,00 

61 100,00 pt  Creme de leite pasteurizado (Nata). Fabricada a partir de 

matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e 

cheiro característico, livre de sujidades e substâncias 

nocivas. Embalagem: 400g cada unidade. Data de validade 

mínima 10 dias a contar a partir da data de entrega. 

9,45 

62 8.000,00 dz  Ovo de galinha. Tamanho médio de variação de peso entre 

50 e 55 g de cor vermelha, classe A sem defeitos, cada 

dúzia deverá estar acondicionada separada, com registro do 

ministério da agricultura. 

11,45 

63 10,00 kg  Pêssego. De primeira, devendo apresentar polpas intactas e 

firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte. 

10,25 

64 1.000,00 kg  Pimentão verde. Tamanho médio, com características 

íntegras e de boa qualidade, sem rupturas, sem sujidades. 

Cor – própria, conforme espécie e variedade. Odor – aroma 

14,95 
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próprio, conforme espécie e variedade. Sabor – sabor 

próprio, conforme espécie e variedade. 

65 10,00 kg  Repolho. Verde, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem rupturas, 

com coloração uniforme, sem manchas, livre de 

enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar 

danificado por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica. Suficientemente desenvolvido, em perfeito 

estado de conservação e maturação. Embalagem: em sacos 

plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.  

6,50 

66 2.000,00 kg  Tomate. De 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando 

grau médio de maturação, com casca sã, sem rupturas, livre 

de enfermidades, isento de partes pútridas. Embalagem: em 

sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, 

apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. 

9,45 

67 10,00 kg  Uva comum. De mesa, grau médio de maturação de 1° 

qualidade. Embalagem plástica resistente deve conter na 

embalagem peso. 

13,50 

68 1.000,00 und  Achocolatado em pó 400g. Com as descrições mínimas: 

Achocolatado em pó – a base de açúcar/ cacau/ 

maltodextrina/ complexo vitamínico/ sal/ leite em pó 

integral. Composição nutricional mínima (em 100g): 1,5g 

de proteína/ 1,2g de lipídeos/ 93g de hidrato de carbono/ 

393 Kcal, instantâneo, constituído de pó fino e homogêneo 

e homogêneo; isento de soja ou farinha, sujidades e 

materiais estranhos; admitindo teor de umidade mínima de 

3% de peso; acondicionado em saco plástico atóxico, 

vedado hermeticamente e limpo; na embalagem deverá 

conter dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote e data de validade. Deverá 

apresentar validade mínima de dez (10) meses a parti 

6,23 

69 2.000,00 kg  Açúcar Cristal. Branco, contendo no mínimo 98,3% de 

sacarose; livre de fermentação isenta de matéria terrosa, de 

parasito e de detritos animais e vegetais; aparência, cor e 

cheiro próprios do tipo de açúcar; sabor doce; validade 

mínima de 12 meses; embalagem primária: saco de 

polietileno atóxico. 

5,48 

70 2.000,00 kg  Açúcar refinado. Características técnicas: produto 

processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não 

deve apresentar sujidade, umidade, bolor, peso 

insatisfatório, Embalagem: em polietileno leitoso ou 

transparente, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 

kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da 

data de entrega. 

5,69 

71 300,00 PC  Amido de milho 200g. Produto de boa qualidade, em 

embalagem de caixa de papelão fino, acondicionado 

internamente em saco de papel impermeável ou saco de 

polietileno atóxico, resistente, termossoldado. 

4,80 

72 10.000,00 kg  Arroz branco. Classe longo fino, tipo 1, não sendo 

necessário lavar para sua preparação. Validade mínima de 

5,25 
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12 meses; embalagem primária saco polietileno atóxico, 

resistente, termo soldado. Embalagem de 01 kg. Deve 

conter no rótulo data de fabricação, validade e lote visíveis. 

73 2.000,00 PC  Biscoito doce maizena 500g 5,69 

74 1.500,00 PC  Biscoito doce tipo Maria sabor chocolate. De boa 

qualidade, com embalagens internas,  inteiros, constando 

identificação do produto: Marca, fabricante, data da 

fabricação, validade e lote. Embalado em pacote resistente 

de plástico de 400g. Validade mínima de 06 meses a contar 

da data de entrega. 

5,93 

75 2.000,00 PC  Biscoito tipo cream cracker. Crocante, inteiro, ingredientes 

básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, 

água e sal. Rótulo com informação nutricional, validade, 

lote. Validade mínima de 06 meses a contar da data de 

entrega. 

5,70 

76 600,00 PC  Café em pó extra forte 01 kg. Torrado e moído c/ selo de 

pureza Abic, embalado a vácuo; aparência: pó homogêneo, 

fino; cor: variando do castanho claro ao castanho escuro; 

sabor e cheiros próprios; validade mínima de 06 meses; 

embalagem: primária, própria, fechada, constando 

identificação do produto, inclusive classificação. 

38,00 

77 300,00 und  Café solúvel granulado. Embalagem de 200g. Com selo de 

pureza ABIC. 

14,27 

78 2.000,00 PC  Canjica amarela. Tipo 1. Despeliculada. Embalagem 

primaria: pacote com 500g. Embalagem secundaria em 

papelão resistente ou fardo plástico resistente. Prazo de 

validade: mínimo de 05 meses a contar da data de entrega. 

5,23 

79 600,00 pt  Doce de frutas. Sabores: morango, uva, pêssego, banana, 

maçã ou abóbora. Embalagem: pote plástico em 

polietileno, transparente, atóxico, íntegro, com tampa e 

lacre de proteção, contendo 400g. Prazo de validade 

mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.  

12,28 

80 600,00 und  Ervilha em conserva. Embalagem de lata ou plástica 

resistente, peso drenado de 200g. Rótulo com valor 

nutricional, informação sobre glúten, data de fabricação, 

validade e lote. 

5,77 

81 3.400,00 und  Extrato de tomate 350g. Preparado com frutos maduros, 

escolhidos são, sem pele e sementes, isentos de 

fermentação, podendo conte adição de 1% de açúcar e 5% 

de cloreto de sódio, massa mole, vermelha, validade 

mínima de 12 meses, embalagem lata de folha e flandres 

com verniz sanitário. 

5,73 

82 100,00 PC  Farinha de mandioca 500 g. Branca, grossa. O produto 

devera apresentar registro no órgão competente e 

informações nutricionais, o conteúdo deve estar bem solto 

e seco no pacote, deve ter cor e odor característico, não 

devera apresentar problemas com misturas inadequadas ao 

produto, presença de impurezas, não deve ter manchas de 

cor preta, azulada ou esverdeada, sabor alterado e peso 

5,60 
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insatisfatório. A embalagem deve estar intacta e prazo de 

validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega. 

83 2.000,00 PC  Farinha de milho. De 1ª qualidade, embalada em saco 

plástico resistente, contendo 500g. No seu rótulo deve 

conter informação nutricional, sobre o glúten, prazo de 

validade mínimo de 04 meses a partir da data de entrega. 

4,76 

84 10,00 kg  Feijão preto tipo 1. Tipo 1. Novo, constituído de grãos da 

mesma coloração, admitindo-se no máximo 5% de mistura 

de outras classes e até 10% de mistura de variedades da 

classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços 

de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados. 

Validade de 12 meses a partir da data de entrega.  

9,97 

85 400,00 und  Fermento em pó químico 250 g, Composição: amido de 

milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 

bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Contendo 

identificação do produto, data de fabricação e prazo de 

validade. O produto deverá ter registro no ministério da 

saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA. 

9,23 

86 100,00 PC  Milho de pipoca Premium 500g, classe amarelo, grupo 

duro, tipo 1. Rótulo com informação nutricional, prazo de 

validade e lote. Informação sobre glúten. 

6,10 

87 10,00 und  Leite condensado 350g. Em caixinha tetra pack, valor 

nutricional completo, data de validade e lote. SIF. 

6,13 

88 10,00 l  Leite integral pasteurizado. Produto de origem animal 

(vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor branca opaca, 

esterilizados UHT, embalagem Tetra Pack de 01 litro. 

5,13 

89 2.500,00 PC  Macarrão do tipo espaguete.  N.º 08; seca, com ovos; 

fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sã, limpa e 

boa qualidade; enriquecido com ferro e ácido fólico, 

embalagem resistente e termossoldado. Embalagem de 

500g, de boa qualidade Validade mínima de 12 meses a 

partir da data da entrega. 

4,40 

90 2.000,00 PC  Macarrão do tipo parafuso. Com ovos, composto de 

matéria-prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas 

de material terroso, parasitas. Embalado em pacotes com 

500g. Prazo de validade mínima de 06 meses e fabricação 

de até 30 dias da entrega.  

4,76 

91 500,00 PC  Macarrão do tipo cabelo de anjo. Com ovos, tipo cabelo de 

anjo, composto de matéria-prima de primeira qualidade, sãs 

e limpas, isentas de material terroso, parasitas. Embalado 

em pacotes com 500g. Prazo de validade mínima de 06 

meses e fabricação de até 30 dias da entrega. 

5,63 

92 2.500,00 PC  Lentilha – Tipo I, classe média, nova, de 1ª qualidade, sem 

a presença de grãos mofados e/ou carunchados. 

Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 

500g do produto. Prazo de validade 12 meses a contar a 

partir da data de entrega. 

15,67 

93 6.000,00 fr  Óleo de soja – características técnicas: óleo de soja 100% 

natural. Embalagem: PET com 900 ml. Isento de odores 

estranhos ou qualquer substância nociva. Prazo de validade 

13,93 
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mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. 

94 1.000,00 kg  Sal fino. Seco, iodado para cozinha. No seu rótulo conter 

prazo de validade/lote. Validade mínima de 06 meses a 

partir da data da entrega. 

4,17 

95 600,00 fr  Vinagre de álcool. Embalagem de 750 ml. Contendo 

identificação do produto, data de fabricação e prazo de 

validade, c/ registro do Ministério da Saúde, obedecendo à 

resolução 12/78 da CNNPA. 

4,70 

96 1.000,00 kg  Leite em pó integral.  Características técnicas: leite em pó 

integral, instantâneo. Embalagem: aluminizada, intacta, 

bem vedada, contendo 1 kg do produto, livre de parasitas e 

substâncias nocivas. Prazo de validade 12 meses a contar a 

partir da data de entrega. 

36,60 

OBS: - O valor unitário máximo a ser aceito na proposta inicial pela municipalidade, consta no 

quadro do objeto acima; 

           - O Município poderá adquirir quantidade inferior/superior ao estipulado no item 01 do 

Edital; 

- Não serão aceitos produtos recondicionados/remoldado/recauchutado, somente 

produtos novos, de 1ª linha. 

 

2. DA ENTREGA/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A empresa deverá realizar a entrega da mercadoria solicitada em até 07 dias úteis após o 

recebimento da Autorização de Compras emitida pelo Setor de Compras do Município, 

assinada e carimbada por funcionário vinculado a este setor, independente da quantidade 

solicitada. 

 

2.1.1. As entregas deverão ocorrer sempre no início da semana, ou seja, na segunda-feira, 

respeitando o prazo de entrega constante no item 2.1 do edital, conforme o constante no anexo 

ao edital. O não atendimento a essa condição, poderá ensejar em aplicação de penalidades 

previstas no Edital, em razão de descumprimento contratual. 

 

2.2. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

 

2.3. O material deverá ser entregue e descarregado em local indicado pela Secretaria solicitante, 

conforme a necessidade da mesma, independente da quantidade solicitada. 

 

2.4. A empresa vencedora deverá possuir localização de até 300 (trezentos) km do Município de 

Soledade/RS, em razão da necessidade de urgência nas entregas por se tratar de gêneros 

alimentícios, imprescindíveis ao andamento de atividades do Município. 

 

3. DO CONTRATO 

3.1. O contrato terá vigência de doze (12) meses, podendo ser prorrogado, a critério da 

Administração. 

 

3.1.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de doze (12) meses, a contar da data da sua 

assinatura. 

 

3.1.2. Para assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos: 
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a) Cópia autenticada ou via original de Declaração de localização da empresa, contendo o 

endereço completo e contato da empresa, em pleno atendimento ao constante no item 2.4 do edital, 

conforme modelo anexo a este edital; 

b) Cópia autenticada ou via original de declaração de propriedade dos produtos e que possui 

quadro de pessoal técnico para a execução do objeto que foi adjudicado para a empresa licitante; 

 

3.2. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis 

por igual período, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital; 

 

3.3. Caso a empresa adjudicatária não assine o contrato no prazo e condições estabelecidas, o 

Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova 

negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a renovação da licitação independentemente da 

cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/1993 e disposições do edital. 

 

3.4. DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA. 

A empresa vencedora obriga-se a cumprir as obrigações constantes deste edital, as relacionadas na 

minuta de contrato e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade; 

 

3.5. DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 

O Município obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas na minuta de contrato e sem prejuízo das 

decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

4 - DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 

4.1. Será admitida a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano 

das datas dos orçamentos aos qual a proposta se referir, utilizando-se o índice IPCA-E para reajuste 

contratual. 

 

1. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação que trata o item 1.1, será 

contado a partir: 

I. da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação 

aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e 

equipamentos necessários à execução do serviço; ou 

II. da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da 

apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver 

vinculada às datas-bases destes instrumentos. 

 

4.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 

gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida. 

 

4.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva 

deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. 

 

4.5. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases 

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, dissídios ou 

convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

 

4.6. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do 

contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 
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encerramento do contrato, exceto se o contratado suscitar seu direito por ocasião da assinatura de 

termo aditivo. 

 

4.7. As repactuações serão precedidas de solicitação formal da contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos do contrato. 

 

4.8. Na hipótese de repactuação decorrente de alteração de custo dos materiais e equipamentos 

necessários à execução do serviço, estes deverão ser demonstrados por meio de planilha de custos e 

formação de preços, devidamente conferida e aceita pela Administração Pública. 

 

4.9. Em se tratando de variação de custos relativos à mão de obra vinculada à data-base deverá ser 

apresentada planilha analítica de custos, com detalhamento dos reajustes decorrentes do novo acordo 

convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação. 

 

4.10. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do 

mercado, decorrente de alteração de custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do 

serviço, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos 

custos, considerando-se: 

I.a demonstração objetiva dos preços praticados no mercado e/ou em outros contratos da 

Administração; 

II.as particularidades do contrato em vigência; 

III.a nova planilha com a variação dos custos apresentado; 

IV.indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou 

outros equivalentes; 

V.a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 

 

4.11. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação de mão de obra, respeitada a 

anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá 

alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI 

da Constituição da Republica Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento 

mantidas as condições efetivas da proposta. 

 

4.12. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, decisão judicial, ou de 

acordo ou convenção coletiva, ouvida a Procuradoria do Município. 

 

4.13. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60(sessenta)dias, 

contados a partir da solicitação formal e entrega dos comprovantes de variação dos custos. O referido 

prazo ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação 

solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos. 

 

4.14. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 

alegada pela contratada. 

 

4.15. As repactuações como espécie de reajuste deverão ser formalizadas por meio de termo aditivo. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. 

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados: 

SEC DIVERSAS GENEROS ALIMENTÍCIOS 339030070000 

GENEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR 339032990100 
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6. PAGAMENTO. 

6.1.  O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, sendo a primeira em até 30 

dias após o recebimento dos produtos, acompanhada da Nota Fiscal, aprovação do responsável 

pela fiscalização da entrega dos produtos solicitados e a respectiva Autorização de Compras 

emitida pelo Setor de Compras do Município, assinada e carimbada por funcionário vinculado 

a este setor. 

 

6.2 - Deverão ser apresentadas as Notas Fiscais discriminadas, de acordo com a Nota de Empenho, 

para que após conferência, atestado e aceite pelo fiscal do contrato, seja creditado em favor da 

Empresa, por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para 

isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá 

ser efetivado o crédito.  

 

6.2.1. Não serão efetuados pagamentos por meio de títulos de cobrança bancária. 

 

6.2.2. Quaisquer erros ou omissões havidos na documentação fiscal ou na fatura, serão motivo de 

correção pela CONTRATADA, e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 

problema seja definitivamente sanado;  

 

6.3. No momento do pagamento será realizada consulta “on line” para verificação quanto ao 

cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas correspondentes, ou seja, deverão estar com a 

validade em dia, as Certidões Negativas de Débitos da União, Estado, Município e a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), bem como Certidão Negativa do FGTS; 
 

6.4. Em caso de irregularidade, o MUNICÍPIO notificará a empresa para que sejam sanadas as 

pendências no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções pelo inadimplemento, 

rescisão do contrato ou a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos 

à administração, além das penalidades já previstas em lei.  

 

6.5. Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e 

contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar 

discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.  

 

6.6. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuição, 

deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o 

enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, 

assinada pelo representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é 

inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, 

e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei. 

 

6.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 

Contratante em favor da Contratada ou da garantia apresentada. Caso esse valor seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 

necessário; 

 

6.8 – Fica desde já reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, até a regularização 

da situação, se, no ato da entrega e/ou na aceitação do serviços prestado forem identificadas 

imperfeições e/ou divergências em relação ao efetivamente contratado; 
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6.9 – A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006 e suas alterações posteriores, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar.  
 

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO. 

7.1. Poderão participar deste Pregão empresas que: 

 

7.1.1. Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste 

instrumento e seus anexos, bem como, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Federal n° 10.520/2002 e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e 

integrarão o ajuste correspondente; 

 

7.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

7.1.3. Estejam portando seus materiais de expediente de uso próprio (caneta, lápis, papel de 

anotação, etc.) e atendam as demais normativas do Decreto Municipal n° 12.999/2020. 

 

7.2. Será vedada a participação de empresas quando: 

 

7.2.1. Estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por 

esta tenham sido declaradas inidôneas; 

7.2.2. Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

7.2.3. Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 

 

7.2.4. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8.666/93;  

 

7.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

8. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 

8.1. 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. 

 

8.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

 

8.2.1- Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 

 

8.2.1.1. Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 

8.2.1.2. Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 

sociedade por ações; 

 

8.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil; 
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8.2.1.4. 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; 

 

8.2.1.5. Registro comercial, se empresa individual. 

 

8.2.2. Se representada por procurador, deverá apresentar: 

 

8.2.2.1. Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida 

em Cartório, em que conste no mínimo 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; devendo igualmente identificar-se exibindo a carteira de identidade ou 

outro documento equivalente, ou; 

 

8.2.2.2. Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com firma 

reconhecida em Cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo igualmente 

identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

 

Observação 01: Em ambos os casos (8.2.2.1 e 8.2.2.2), o instrumento de mandato deverá estar 

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

 

Observação 02: 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 invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

8.3. Em conjunto aos documentos do item 8.2, a licitante deverá apresentar e entregar os 

seguintes documentos: 

 

a) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação bem 

como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação e possui pleno 

consentimento da divulgação dos dados apresentados – Lei n° 13.709/2018, como condição para 

a participação na presente licitação, conforme modelo em anexo a este Edital; 

 

b) Comprovação do porte da empresa, em caso de beneficiária da LC 123/2006, através de 

Declaração atualizada firmada por contador, ou, através de Cópia autenticada ou via original 

de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da empresa, explicitando o 

porte que se enquadra, independente do contido no Certificado de Registro Cadastral;  

 

Obs.: Será oportunizada a participação de outras empresas não enquadradas no regime 

diferenciado, em caso de não haver no mínimo três (03) empresas ME ou EPP para a disputa 

competitiva no objeto (Lei Complementar 123/2006, art. 49, II);  

 

c) Declaração atualizada, de que a empresa não incorre nas condições impeditivas previstas no 

Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93, conforme modelo anexo a este Edital; 

 

d) Envelopes de nº 01 e nº 02, lacrados e separados, vide item 09 do edital. 
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8.4. Caso houver algum documento de credenciamento ausente, a licitante terá o horário estipulado 

no preâmbulo do edital, para a apresentação ou o preenchimento, visando à realização do 

credenciamento do representante legal/empresa na sessão pública. 

 

8.5. O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 

recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante 

a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a este 

Pregão. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido, porém, o 

seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do 

menor preço. 

 

8.6. Todos os documentos acima citados poderão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia reprográfica autenticada por cartório competente, por servidor da Administração ou 

pela publicação em órgão da imprensa oficial, sendo retidos pelo Pregoeiro para oportuna juntada ao 

processo administrativo pertinente a presente licitação. 

 

8.7. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes de 

n° 01 e n° 02. 

 

8.8. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração ou de instrumento particular com firma 

reconhecida, poderá representar mais de uma empresa no presente certame, sobpena de exclusão 

sumária das representadas. 

 

8.8.1. Nos casos em que for verificada que o representante legal for o mesmo para duas empresas 

que, comprovadamente, não concorram entre si, será possibilitado o credenciamento de tal forma, 

ficando a cargo do Pregoeiro e Equipe de Apoio à manifestação com relação a isso. 

 

9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 

9.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados no dia, hora e local designado para a realização do Pregão, quando assim solicitado pelo 

Pregoeiro, em conjunto ao credenciamento, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e 

rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2022 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE. 

 

ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2022 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE. 

 

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

participação de nenhum licitante retardatário. 

 

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇO E SUA ABERTURA. 

10.1. A proposta de preços será apresentada dentro do envelope nº 01, em papel timbrado da Empresa 

(ou com carimbo oficial), datada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar 
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sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última assinada pelo seu representante legal, nome 

da proponente, número do CNPJ da Empresa, número de telefone e de fax, e-mail, se houver, e 

endereço com CEP. Deve ser elaborada de forma firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto 

deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento ter mais de um resultado. 

 

10.2. Os licitantes em suas propostas deverão indicar, em cada item de interesse, o valor unitário e 

total de cada item, em moeda corrente nacional R$ - com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

expressos em algarismos e por extenso, devendo estar inclusos todos os custos e despesas, encargos e 

incidências, diretos ou indiretos, que recaiam sobre o fornecimento do objeto desta Licitação, e a 

marca dos produtos. 

 

10.2.1. A proposta poderá vir preenchida, conforme modelo de proposta constante em anexo ao 

Edital. 

 

10.2.2. Poderá também ser apresentado, em Pen drive, a proposta através de arquivo com 

extensão. KIT. O executável deverá ser obtido através do site www.soledade.rs.gov.br na opção 

Licitações ou através de solicitação via e-mail nos endereços compras@soledade.rs.gov.br / 

licitações@soledade.rs.gov.br, onde o fornecedor deverá instalar o executável e preencher 

apenas os campos MARCA (verificar necessidade conforme o edital) e VALOR UNITÁRIO. 
 

b) Itens sem cotação deverá ficar vazio. 

Observação 01: Quando o preenchimento da proposta for efetuado através do programa “Kit 

Proposta”, deverá ser impressa a mesma após a cotação e obrigatoriamente ser entregue esta, dentro 

do envelope nº 01, assinada pelo representante legal da empresa. 

Observação 02: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual para 

preenchimento da proposta,  www.soledade.rs.gov.br na opção Licitações, ou através de 

solicitação via e-mail nos endereços compras@soledade.rs.gov.br / 

licitações@soledade.rs.gov.br. 

10.2.3. Será solicitada a(s) empresa(s) vencedora(s) do certame a apresentação de uma nova 

proposta assinada com os seus últimos preços ofertados na etapa de lances, no prazo de até 05 

dias úteis contados a partir da data da sessão, para fins de atendimento à Instrução Normativa 

06/2016 do TCE/RS. 

 

10.3. Declarar expressamente que:  

 

10.3.1. Concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme constante neste Edital; 

 

10.3.2. Assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo 

com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de 

entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à 

legislação vigente; 

 

10.3.3. Concorda com o prazo mínimo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias contados 

da data estipulada para sua entrega. Sendo omissa a proposta, será considerada a validade de 60 

(sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega; 

 

10.4. Concorda com o prazo de entrega discriminado neste Edital. 

http://www.soledade.rs.gov.br/
mailto:compras@soledade.rs.gov.br
mailto:licitações@soledade.rs.gov.br
http://www.soledade.rs.gov.br/
mailto:compras@soledade.rs.gov.br
mailto:licitações@soledade.rs.gov.br
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10.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

10.6. Indicar na proposta inicial, a identificação do banco, a agência e respectivos códigos e o número 

da conta bancária, devendo a mesma ser em titularidade da empresa licitante. 

 

10.6.1. Caso a indicação da conta bancária não venha na proposta inicial, a empresa deverá 

obrigatoriamente, indicar na proposta atualizada constante no item 10.2.3 do edital, os dados da conta 

bancária em atendimento ao item anterior, sobpena de ficar pendente os seus respectivos pagamentos. 

 

10.7. Caso os prazos estabelecidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, os 

mesmos serão considerados como aceitos de forma tácita, para efeitos de julgamento.  

 

10.8. Não serão aceitos, em hipótese alguma, vantagens não previstas neste Edital. 

 

11. DA HABILITAÇÃO. 

11.1. A habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos seguintes 

documentos constantes do envelope n° 02: 

 

11.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto federal nº 4.358-02. 

 

11.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 

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; 

c) 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. 

 

11.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos 

no item 11.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, 

previsto no item 08 deste edital. 

 

11.1.3. REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União; 

c) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa; 

d) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa; 

e) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município da sede da 

empresa; 

f) Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo; 

 

11.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA 

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

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. 
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11.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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

em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

 

11.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Cópia autenticada ou via original de Atestado de capacitação técnico-operacional, em nome da 

empresa, fornecido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, de que executou 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado; 

 

11.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo 

seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) na sua via original e em vigência, excetuando a de 

habilitação técnica. As empresas ainda não cadastradas poderão efetuar o seu registro, até um 

dia antes do certame, no setor de Compras do Município. 

 

11.3. Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com prazo de 

validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como 

complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

  

11.4. Os documentos acima citados poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por 

tabelião, por funcionário do Município ou publicação em órgão da imprensa oficial. Sendo que os 

documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficam sujeitos à verificação de sua 

autenticidade. 

 

11.5. Os documentos necessários à habilitação que poderão ser apresentados em original, ou qualquer 

processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou ainda por servidor da Prefeitura 

Municipal de SOLEDADE/RS a vista dos originais; 

 

11.6. O pregoeiro, por sua iniciativa, ou através de membro de sua equipe de apoio, poderá proceder 

à verificação da autenticidade de qualquer documento apresentado, através de consulta "ON LINE" a 

INTERNET, por ocasião da abertura do envelope "documentação" do licitante vencedor. 

 

11.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 

8.3 alínea “b”, respectivamente, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 

fiscal, previstos no item 11.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

 

11.7.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

 

11.7.2. Ocorrendo a situação prevista no item 11.7, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 

intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

 

11.7.3. O benefício de que trata o item 11.7 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte 

e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
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11.7.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 11.7, implicará na inabilitação 

do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades previstas 

no item 13.1, deste edital. 

 

11.8. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder de pregoeiro. 

 

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1. O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no 

presente e as que seguem: 

 

OBS:  

- O julgamento se dará pelo Menor preço Unitário por Item, entretanto, os licitantes deverão 

indicar o valor unitário e a marca do item na proposta inicial; 

- Os itens de hortifrutigranjeiros que não apresentarem a marca na proposta inicial, serão 

considerados IN NATURA; 

 

12.1.1. A sessão para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de 

interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e 

equipe de apoio e realizada de acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002 e em conformidade com este 

Edital e seus Anexos, será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital; 

 

12.1.2. Declarada aberta a sessão pública do pregão presencial, serão convidados os representantes 

das empresas que se fizerem presentes para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao 

credenciamento e/ou representação, na forma do item 08 do edital, os quais poderão ser vistos e 

conferidos por todos os participantes e, necessariamente, rubricados; 

 

12.1.3. Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, devendo tais empresas 

efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de preços e de documentos para habilitação, 

apresentados na forma do Item 09; 

 

12.1.4. Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo motivo justo, decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

 

12.1.5. Dando continuidade aos trabalhos, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo 

as Propostas de Preços, e escolherá aquela que apresentar o menor preço por item, e classificará 

aquelas cuja variação situar-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço do item 

ou, em não havendo pelo menos 3(três) propostas naquelas condições, o pregoeiro classificará as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;  

 

12.1.6. A análise de todas as propostas apresentadas quanto à sua conformidade com as exigências do 

Edital, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes, de forma a definir aquelas que se 

encontram aptas para a fase de lances verbais. Na análise das propostas, o Pregoeiro poderá utilizar-

se da ajuda da Equipe de Apoio e de representantes do setor interessado na aquisição do bem, 

determinando, inclusive, a suspensão temporária da reunião, para analisar mais detalhadamente o 

conteúdo das propostas; 

 

12.1.7. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos; 

b) sejam omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
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c) apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

d) contiverem opções de preços alternativos; 

e) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 

do item 10; 

f) apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 

g) cujos valores finais forem superiores aqueles constantes no objeto/planilha orçamentária. 

 

12.1.8. As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços; 

 

12.1.9. Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas será realizado sorteio para 

fins da classificação; 

 

12.1.10. Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das 

ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados, 

propostas eventualmente desclassificadas com a fundamentação para sua desclassificação e a ordem 

de classificação provisória, registrada através de planilha; 

 

12.1.11. O Pregoeiro iniciará a fase de lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes 

de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada em último lugar, registrados em planilhas, observando o que segue: 

a) as rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, até que se obtenha 

um preço compatível com o mercado para a aquisição do bem/serviço; 

b) a cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a definir a 

sequencia dos lances ulteriores; 

c) o lance inicial deverá sempre ser de menor valor em comparação com o de menor preço ofertado, e 

a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento; 

d) dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova proposta, 

obedecida a ordem prevista nos itens 6.1.5 c/c 6.1.11; 

e) a diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 50,00 para os Itens/Lotes cujo valor for 

superior a R$ 1.000,00; 

f) a diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01 para os Itens/Lotes cujo valor for 

inferior a R$ 1.000,00; 

 
12.1.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço ofertado para efeito 

de ordenação das propostas; 

  

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

as penalidades constantes deste edital; 

 

12.1.14. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço, para 

que seja obtido preço melhor; 

 

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

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 

 

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

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

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a 

respeito; 
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12.1.17. 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. 

 

12.1.18. Não serão consideradas, para fins de julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

Edital. 

 

12.1.19. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, §2º, da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem ao item 3.9, deste Edital. 

 

12.1.19.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 

5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 

12.1.20. 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 será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

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

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

anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de 

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

que se enquadrem na hipótese do item 6.1.19.1, deste edital, a apresentação de nova proposta, no 

prazo previsto na alínea ‘a’ deste item. 

 

12.1.21. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as 

exigências do item 6.1.20 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

 

12.1.22. O disposto nos itens 6.1.19 a 6.1.21, 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. 

 

12.1.23. Da sessão pública deste pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registrados todos 

os atos praticados, especialmente o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação, recursos 

interpostos, a qual, após lida, será assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e 

pelas licitantes presentes; 

 

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

informações a cerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste 

Município. 

 

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

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

 

12.1.26. Após a classificação provisória do primeiro colocado, poderá ser será exigido que a(s) 

empresa(s) vencedora(s), apresente a amostra do produto cotado em total atendimento à 
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descrição constante no objeto, incluindo o tamanho da embalagem, no prazo máximo de sete 

(07) dias úteis após o encerramento da sessão de lances/negociação, diretamente para a 

Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para a verificação do 

produto conforme as exigências do descritivo do objeto do edital. 
 

12.1.26.1. Os itens previamente definidos para a apresentação de amostragem são todos os 

constantes no objeto do edital. 

 

12.1.27. As amostras deverão vir acondicionadas e embaladas, com as seguintes informações: 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CONTATO: 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº  

 

12.1.28. As amostras serão analisadas, o qual será emitido um Atestado de 

Aprovação/Reprovação dos produtos, em até três (03) dias úteis após a data constante no Termo 

de Recebimento. 

 

12.1.29. No caso de reprovação da amostra apresentada, a empresa detentora da amostra será 

desclassificada no respectivo item.  

 
12.1.30. O resultado da análise constará de Ata onde serão registradas todas as ocorrências e será 

comunicada aos licitantes.  

 

12.1.31. A não apresentação da amostra ou a sua reprovação pelo setor competente implicará a 

desclassificação da proposta da licitante para o respectivo item.  

 

12.1.32. As amostras ficarão sob a guarda da Nutricionista até a finalização do prazo de vigência do 

processo licitatório, sob a justificativa de conferência dos produtos aprovados no momento das 

entregas. 

 

12.1.33. Após o encerramento do prazo acima citado, a Comissão de Licitações notificará os licitantes 

para, no prazo de 05 dias úteis, comparecerem para retirarem as amostras e aquelas que não forem 

retiradas neste prazo serão destruídas ou reaproveitadas. 

 

12.1.34. Segue em anexo os modelos de Termo de Recebimento de Amostras e do Atestado de 

Aprovação/Reprovação dos Produtos. 

 

12.1.35. A sessão ficará suspensa até a análise das amostras apresentadas. Após a análise e divulgação 

dos resultados, será designada data da sessão para a abertura dos documentos contidos no envelope nº 

02, em conformidade com o Acórdão nº 3269/2014 do Tribunal de Contas da União.  
 

12.1.36. Sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias do vencedor, mediante abertura do respectivo envelope de documentação, na 

forma do item 11 do edital. 

  

13. DA IMPUGNAÇÃO.  
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13.1. A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública. 

 

13.2. A autoridade competente decidirá sobre a impugnação interposta, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas antes da abertura do certame, após prévia manifestação do Pregoeiro. 

 

13.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Pregão. 

 

13.4. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 

 

13.5. Não serão admitidas impugnações apresentadas por fax ou e-mail, devendo a solicitação de 

impugnação ser protocolada no balcão da Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

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

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

 

14.2. 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 o proponente para que seja 

obtido preço melhor. 

  

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

cada item 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. 

 

14.4. A adjudicação é ato de competência do pregoeiro, após transposta a fase recursal. 

 

14.5. A homologação da licitação é ato de responsabilidade do Prefeito, feita após a adjudicação. 

 

15. DOS RECURSOS. 

15.1. Tendo o licitante manifestado, motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03(três) dias corridos para a apresentação das razões de recurso. 

 

15.2. 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, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-

se, a todas, vista imediata do processo. 

 

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

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 

15.4. 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, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

dado causa à demora. 
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15.5. As razões de recurso deverão ser protocoladas, no prazo supra, junto à Prefeitura Municipal de 

SOLEDADE, Secretaria Municipal da Fazenda, sediada na Av. Julio de Castilhos, 898, Centro 

SOLEDADE/RS, nos dias úteis, no horário de expediente. Os autos do processo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados, no Setor de Compras/Licitações.  

 

15.6. Não serão reconhecidos os recursos interpostos por fax, e-mail e aqueles com os respectivos 

prazos legais vencidos. 

 

15.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16. DAS PENALIDADES. 

16.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, a 

adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 

execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente ou não: 

 

16.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades paras quais tenha 

concorrido, sendo exemplo delas: 

a) atraso no início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “ordem de início dos 

serviços”; 

b) prestação de informações inexatas, que cause embaraço à Fiscalização contratual; 

c) transferência ou cedência de suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros; 

d) desatendimento das determinações da Fiscalização do contrato; 

e) Cometimento de quaisquer informações às normas legais federais, estaduais ou municipais, de 

natureza leve; 

f) Pratica, por ação ou omissão, de qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao 

contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos 

causados; 

g) utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado no projeto básico; 

h) permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou sem os adequados equipamentos de 

proteção individual; 

 

16.1.1.1. No caso de acima de 10 infrações em um semestre, o Município poderá rescindir 

unilateralmente o contrato administrativo, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 

aplicação de penalidades. 

 

16.1.2. Multa de: 

a) 1% sobre o valor global mensal do contrato, além do desconto mensal do serviço não realizado: na 

recorrência de mais de 2 das mesmas infrações durante 1 mês; 

b) 2% sobre o valor global mensal do contrato, além do desconto mensal do serviço não realizado: na 

recorrência de mais de 4 das mesmas infrações. 

 

16.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contatar com a Administração Pública. 
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16.2. Em caso de inadimplemento contratual, o valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação, podendo ser descontados dos pagamentos devidos à 

CONTRATADA, ou ainda cobrado judicialmente, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês. 

 

16.3. Em qualquer caso, a contratada será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 

16.4. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

17.1. Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

OBS: A Autoridade superior competente é o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições. 

 

17.2. A simples participação na licitação implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

17.3. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital. 

 

17.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

 

17.5. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma 

da legislação vigente, observado o disposto no artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 

 

17.6. Até a entrega do bem licitado poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito 

a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município tiver 

conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento 

desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 

17.7. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no mural oficial da Prefeitura 

Municipal, salvo com referência àquelas que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos 

representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que 

comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 

a) julgamento deste Pregão; 

b) recurso porventura interposto; 

 

17.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação. 

 

17.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

17.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

do Pregoeiro em contrário. 

 

17.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 

Municipal de Soledade. 

 

17.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520/2002 e na 

Lei nº 8666/1993. 

 

17.13. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Foro da Comarca de Soledade, RS, com 

exclusão de qualquer outro. 

 

17.14. Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 

assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e os membros 

da Equipe de Apoio. 

 

17.15.  Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua estrangeira, deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por tradutor público juramentado. 

 

17.16. Maiores informações serão prestadas aos interessados, em horário de expediente, na Prefeitura 

Municipal de Soledade, Av. Júlio de Castilhos, nº 898, Centro, ou pelo telefone (54) 3381 - 9000. 

 

17.17. O Caderno de Licitação, composto por Edital e Anexos, poderá ser retirado no Setor de 

Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Soledade/RS. 

 

Soledade, 05 de Maio de 2022. 

 

 

 

MARILDA BORGES CORBELINI 

PREFEITA MUNICIPAL DE SOLEDADE 
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO Nº. ________/20____ 

...............................................................................................(nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ 

sob o nº.................................................................., com 

sede....................................................................................(endereço completo), interessada (o) em 

participar do Pregão nº _____/20____, em conformidade com o disposto no 4º, inc. VII, da Lei 

10.520/2002, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

Obs.: Deverá ser assinalado UM dos campos abaixo, conforme se enquadre. Se enquadrada 

como microempresa/empresa de pequeno porte, anexar a Declaração atualizada firmada por 

contador atestando o porte da empresa. 

 

(   ) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e possui pleno consentimento da divulgação dos 

dados apresentados, referentes à licitação em epígrafe; 

(   ) Na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e possui pleno consentimento da divulgação dos dados apresentados, referentes à licitação 

em epígrafe; 

(   ) Na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, encontra-se em situação regular de 

habilitação e possui pleno consentimento da divulgação dos dados apresentados, referente à licitação 

em epígrafe, ressalvada a existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

comprometendo-se a promover a sua regularização caso seja vencedora do certame (Art. 43, §1º da 

Lei nº. 123/2006), e por isso requer a concessão do prazo de 05 (cinco) dias úteis (Art. 43, §1º da Lei 

nº. 123/2006) para tal regularização, pelas razões descritas abaixo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

LOCAL E DATA: 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 
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 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INCORRE NAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DO 

ART 9 E 87 DA LEI 8.666/93) 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

PREGÃO: _____/_______ 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Local, Data e ano. 

 

A empresa ____________________________, CNPJ nº__________________________________, 

por intermédio de seu representante legal Sr________________________________________, 

portador do CPF nº ________________________ e da Carteira de Identidade nº 

_______________________________ expedida pelo (a) _____________, DECLARA, sob as penas 

da Lei, que a empresa não incorre nas condições impeditivas previstas no Art. 9 e 87 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

 

 

______________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CONTATO/EMAIL: 

BANCO: 

AGÊNCIA: 

CONTA CORRENTE: 

EDITAL        

 

PROPOSTA DE PREÇOS  

 

           

Item Quant.  Un. Descrição Marca (verificar 

necessidade conforme o 

edital) 

Proposta 

      

Valor total da proposta (expresso em moeda corrente nacional e valor por extenso, conforme item 5.2 

do Edital): 

 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

___________________________, através de seu representante legal, Sr. (a) 

_______________________, inscrito no CPF nº ______________________ e RG nº 

_______________________, vem através deste declarar expressamente que:  

 

Concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme constante neste Edital; 

 

Assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as 

especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega 

correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação 

vigente; 

 

Concorda com o prazo mínimo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias contados da data 

estipulada para sua entrega; 

 

Concorda com o prazo de entrega discriminado neste Edital. 

 

 

 

_______________________, _____ de ________________ de 20____. 

 

 

________________________________ 

PROPONENTE 

CNPJ 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

 

 

Declaração 

 

 

_____________________________________________________, inscrito no CNPJ nº. 

____________________________________, por intermédio de sua representante legal a srª. 

________________________________, portador do CPF nº _______________________, 

DECLARA para os devidos fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n°. 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela lei n°. 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 (  ). 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

     _____________________, ____/_____/_____. 

 

________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Representante Legal 
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CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 

MODALIDADE 

 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CONTATO/EMAIL: 

        

REPRESENTANTE LEGAL (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CONTATO DE E-

MAIL/TELEFONE): 

CPF: 

RG: 

 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATOS (NOME, ENDEREÇO E CONTATO 

DE E-MAIL/TELEFONE): 

CPF: 

RG: 

           

 

Observações:  

- A empresa DEVERÁ obrigatoriamente, informar um endereço de e-mail titular e endereço de 

correspondência válido, sob pena de estar sujeita a aplicação de penalidades do edital pela não 

assinatura do contrato, o qual ocorrerá de forma eletrônica. Esse documento só terá validade para fins 

de credenciamento de procurador, se vier assinado pelo administrador da empresa constante no ato 

constitutivo, e que esteja em atendimento às condições do edital que a mesma estiver participando. 

- Não será de responsabilidade do Município o prejuízo da empresa no processo licitatório, em caso 

de não estar realizando o acesso ao endereço eletrônico indicado no documento em questão. 

 

 

_______________________, _____ de ________________ de _______. 

 

 

 

________________________________ 

PROPONENTE 

CNPJ 
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ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

      A (pessoa jurídica)_____________________________________________________________, 

inscrito no CNPJ nº ___________________________________, estabelecido no 

endereço_______________________________________________________________, vem através 

de este atestar para os devidos fins que a empresa 

______________________________________________________________________, CNPJ 

______________________________, estabelecida no endereço 

_________________________________________________________________________________, 

forneceu os produtos/serviços de 

______________________________________________________________________. 

     Atestamos, ainda, que os produtos/serviços foram comercializados/prestados satisfatoriamente, 

não existindo, em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 

responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

__________________________, _______/_______/_______. 

 

______________________________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
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TERMO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

 

 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CONTATO/EMAIL: 

        

 

Item 

 

Quant.  Un. Descrição Marca 

01     

 

 

           O Setor de Compras/Licitações vem através deste, informar que recebeu as amostras dos 

produtos e quantidades acima citadas, conforme exigência do Edital Pregão Presencial Registro de 

Preços nº 52/2018. 

 

           Informamos que, serão encaminhados para a análise junto ao setor pertinente para 

posteriormente, a emissão do Atestado de Aprovação/Reprovação das Amostras dos Produtos 

entregues. 

______________________, _____ de ________________ de 20____. 

 

 

 

________________________________                                    _____________________________ 

PROPONENTE                                                                     SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÕES 

          CNPJ                                                                                     MUNICÍPIO DE SOLEDADE 
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ATESTADO DE APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DE AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CONTATO/EMAIL: 

        

 

                       Conforme Termo de Recebimento de Amostras dos Produtos da empresa acima citada, 

realizado no dia ___/___/______, realizou-se a análise pelo setor competente, que segue abaixo os 

seguintes resultados: 

ITENS APROVADOS:           

Item 

 

Quant.  Un. Descrição Marca 

01     

              

ITENS REPROVADOS:       

Item 

 

Quant.  Un. Descrição Marca 

01     

 

Motivos: 

 

_______________________, _____ de ________________ de 20_____. 

 

 

__________________________ 

MUNICÍPIO DE SOLEDADE 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

 

 

Declaração de Local de Atendimento 

 

________________________________________________________________________________, 

inscrito no CNPJ nº. ____________________________________, por intermédio de sua 

representante legal a srª. ________________________________, portador do CPF nº 

_______________________, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da lei que, a empresa 

dispõe, para perfeita execução do serviço objeto da presente licitação, local de atendimento sediado 

em ________ km do Município de Soledade/RS, conforme endereço completo e contato abaixo. 

Logradouro: 

Número: 

Bairro: 

Cidade: 

CEP: 

Contato: 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 

     _____________________, ____/_____/_____. 

________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Representante Legal 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

 

 

Declaração de Disponibilidade de Produtos e de Pessoal Técnico 

 

 

_____________________________________________________, inscrito no CNPJ nº. 

____________________________________, por intermédio de sua representante legal a srª. 

________________________________, portador do CPF nº _______________________, 

DECLARA para os devidos fins e sob as penas da lei que, a empresa dispõe, para perfeita execução 

do objeto da presente licitação, dos produtos adjudicados e que possui quadro de pessoal técnico para 

a prestação do serviço que foi objeto adjudicado para a empresa licitante, de acordo com o Edital e a 

legislação em vigor, bem como, de operadores aptos e capacitados atendendo a todas as exigências da 

legislação. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

     _____________________, ____/_____/_____. 

 

________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Representante Legal 

 

 

 


