
 PREFEITURA MUNICIPAL 
ITAQUI - RS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

 
    EDITAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 
      

O Município de Itaqui/RS torna público, para  conhecimento dos interessados, 

que fará realizar licitação, na modalidade Concorrência, tipo “Menor Preço Por Item”, ten-

do por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS unitários para o fornecimento de merenda es-

colar devidamente especificados no Anexo I deste Edital, que se regerá pelas normas gerais 

da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  alterações,  pelo  Decreto  nº 

5302/2009 e as condições deste Edital.

Os documentos de habilitação e as propostas de preços, após protocolados 
no Setor de Protocolo da Prefeitura de Itaqui, sito Rua Bento Gonçalves, 335, serão rece-

bidos e abertos em sessão pública a ser realizada conforme abaixo indicado:

LOCAL: Setor de Licitações                 

DATA: 14/02/2011  HORA: 9h

ITEM 01

DO OBJETO

1.1. A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço 

unitário dos bens especificados no Anexo I deste Edital (merenda escolar para o ano letivo 

de 2011), para constarem de registro de preços, a serem fornecidos em quantidade com-

preendida entre aquelas informadas como mínimas e máximas, quando deles o Município ti-

ver necessidade.

1.2. As quantidades e o prazo de entrega dos bens que vierem a ser adquiri-

dos serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento (ou instrumento equivalente), 

que só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preço correspondente – a um 

ano contado da data de publicação da ata final.
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1.3. As empresas participantes do certame deverão apresentar amostras dos 

gêneros cotados, juntamente com Alvará Sanitário vigente, as quais serão, posteriormente, 

analisadas pela nutricionista deste Município, dia 02 de fevereiro de 2011, até 10 h no Setor 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº 335, Centro, 

Itaqui/RS

ITEM 02

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1. Os interessados em participar da presente licitação, representados por 

pessoa credenciada autorizada à prática de todos os atos e termos do procedimento, deve-

rão apresentar documentação e propostas em 02 (dois) invólucros distintos, fechados, res-

pectivamente como nº 01 e nº 02, para que sugere-se a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2011
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
-----------------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2011
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

2.1. A habilitação à presente licitação far-se-á mediante comprovação de ca-

pacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financei-

ra, através de entrega do invólucro nº 01, contendo,  obrigatoriamente, original ou cópia 
autenticada da documentação referida a seguir:

2.2.1. Capacidade Jurídica:

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

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanha-

do de documentos de eleição de seus administradores.

2.2.2. Regularidade Fiscal:

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
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b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, rela-

tivo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da li-

citação;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

relativa à sede da licitante, inclusive certidão da Dívida Ativa da União.

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mediante apresentação dos certificados correspon-

dentes.

e) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, menores em lu-

gares insalubres ou perigosos nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto 

nº 4.358/02.

2.2.3. Qualificação Técnica:

a) Atestado comprobatório de aptidão para fornecimento de bens compatíveis 

em características e quantidades com o objeto licitado, expedido por pessoa jurídica de di-

reito público ou privado com base em fornecimento anterior.

b) Declaração formal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da 

licitante, de possuir condições de fornecer, durante o prazo de validade do registro de pre-

ços, bens de iguais características ao que se encontram descritos no Anexo deste Edital, em 

quantidade compreendida entre as informadas como mínimas e máximas.

c) Alvará sanitário atualizado.

2.2.4. Qualificação Econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida nos últimos 90 dias 

pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações financeiras contábeis do último exer-

cício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por ba-

lancetes ou balanços provisórios, comprovando boa situação financeira.

                      

2.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião, ou por servidor designado integrante 
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do Setor de Licitações da Prefeitura de Itaqui,  até 40 minutos anterior a hora aprazada 
para abertura do certame licitatório.

2.4. Os documentos que não indicarem seu prazo de validade deverão ter 

sido expedidos com até 90 dias de antecedência da data designada para recebimento de 

documentos e propostas.

ITEM 03

DA PROPOSTA

3.1. O envelope n.º 02 deverá conter a proposta financeira, rubricadas em to-

das as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o 

preço unitário do item, devendo estar incluídos todos os custos e encargos, inclusive os rela-

tivos ao frete;

a) Os preços deverão ser cotados considerando o valor do frete, uma vez que os produtos 

deverão ser entregues na Rua João Sisnando Dubal Goulart, S/N, durante o seguinte horá-

rio: manhã: 8h às 12 h e trade: 13:30 às 17h.

3.2. O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada 

para sua entrega..

ITEM 04

DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

E COMPOSIÇÃO FINANCEIRA

4.1. Os pagamentos  serão realizados na Tesouraria da Prefeitura de Itaqui, 

mediante apresentação de laudo da secretaria correspondente, devendo ocorrer em 30 (trin-

ta)  dias após o recebimento e aceitação dos bens adquiridos.

ITEM  05

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. O julgamento das propostas será realizado em função do MENOR PRE-

ÇO POR ITEM, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as es-

pecificações do Edital e ofertar o menor preço unitário. 
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5.2. Ocorrendo empate entre as propostas, a Comissão de Licitação realizará 

o desempate mediante sorteio, em sessão pública para a qual serão convidadas todas as 

proponentes.

ITEM  06

DO PRAZO DE ENTREGA E DAS PENALIDADES

6.1. Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entre-

gues em até 05 (cinco)  dias após a assinatura do contrato, na Secretaria Municipal de Edu-

cação, sito a Rua João Sisnando Dubal Goulart, S/N, Centro, Itaqui/RS de segunda a sexta 

no seguinte horário: Manhã: 8h às 12h Tarde: 13h 30 min. às 17h.

a) Os gêneros perecíveis deverão ser entregues pesados e embalados no local indicado na 

autorização de fornecimento;

b) A empresa vencedora para o fornecimento de gêneros perecíveis deverá transportar ba-

lança durante a entrega para a conferência dos pesos;

c) Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em veículos fechados e apropriados 

e, no caso da entrega de carne e frango o transporte deverá ocorrer em caminhão frigorífico 

6.2. Serão aplicadas as seguintes penalidades no caso de atrasos injustifica-

dos: 

a) multa de 2 % (dois por cento) do contrato, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual 

será considerado inexecução contratual;

b) multa de 5% (cinco por cento) do contrato no caso de inexecução parcial do contrato, cu-

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

Administração pelo prazo de 1  (um) ano;

c) multa de 10 % (dez por cento) do contrato no caso de inexecução total do contrato, cumu-

lada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Ad-

ministração pelo prazo de 2 (dois) anos.

ITEM  07

DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E
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DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as 

contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, as-

segurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

7.2. Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio.

7.3. As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são bási-

cas para o contrato que deles decorrer.

7.4. Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obti-

das através do telefone nº (55) 3433 .2323, Ramal 215 ou 226.  

7.5. Os recursos deverão ser interpostos em conformidade com o previsto no 

Art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.6. As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão 

com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios ge-

rais de direito. 

7.7. Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos 

interessados a partir da divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição incum-

bida do procedimento.

Itaqui, 05 de janeiro de 2011.

_________________________________________

Comissão de Licitações
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ANEXO  I

DO OBJETO

O registro de preços unitários a que diz respeito esta concorrência tem por 

objeto o fornecimento descrito e especificado abaixo, contratável sob as seguintes condi-

ções, dentre outras previstas neste edital:

1. Prazo de entrega: em 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

2. Condições de recebimento e aceitação: conforme previsto no item 6.1 do 

ato convocatório

3. Condições de Pagamento: o pagamento será realizado após 30 (trinta) dias 

da entrega das mercadorias.

5. Relação de materiais objeto do registro de preços:

Item Descrição Un. Quant. Mínima Quant. Máxima

1 Feijão preto tipo 1, pacotes de 1 kg kg 5000 9000

2 Açúcar cristal, pacotes de 5 kg; kg 5000 9000

3 Sal refinado e iodado, pacotes de 1 kg; Kg 1000 3000

4 Cebola tamanho médio, entrega confor-
me cronograma;

kg 5000 11000

5 Tomate paulista, tamanho médio, entre-
ga conforme cronograma;

kg 10240 12000

6 Coxa e sobrecoxa de frango;entrega 
conforme cronograma

kg 21200 22600

7 Carne moída de 2ª, pacotes de 500g ou 
1 kg, entrega conforme cronograma;

kg 15600 17000

8 Leite em pó integral, embalado á vácuo, 
pacotes de 1 kg ;

kg 9660 12800

9 Pão doce de 40 gramas tipo cachorro-
quente, entrega conforme cronograma;

kg 15520 17000

10 Salsicha de frango, pacotes de 3 kg 
cada, entrega conforme cronograma;

kg 6240 8000

11 Ovos de galinha brancos, entrega con-
forme cronograma;

Dz 800 850

12 Mamão comum, tamanho médio, boa 
qualidade, entrega conforme cronogra-
ma;

Kg 2400 3000

13 Maçã fugi, tamanho médio, boa qualida-
de, entrega conforme cronograma;

Kg 2400 3000

14 Banana caturra, entrega conforme cro-
nograma;

Kg 38800 40000
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15 Batata inglesa branca, tamanho 
médio,boa qualidade, entrega conforme 
cronograma; 

Kg 9800 10000

16 Arroz polido tipo 1, pacotes de 5 kg 
cada;

Kg 27600 30000

17 Macarrão c/ ovos tipo parafuso, pacotes 
de 500g;

Kg 5000 6000

18 Lentilha tipo 1, pacotes de 500g cada; Kg 1000 2000

19 Óleo de soja, embalagem de 900ml lata 6720 6900

20 Achocolatado em pó, vitaminado, paco-
tes de 1 kg cada;

Kg 3200 3500

21 Amido de milho, pacotes de 500g ou 1 
kg cada;

Kg 1600 2000

22 Fermento químico,  latas de 100g, cada ; lata 60 100

23 Fermento biológico, pacotes de 125g, 
cada;

pa-
cote

40 80

24 Farinha de trigo tipo 1, pacotes de 1 
kg,cada;

Kg 300 500

25 Farinha de milho média, pacotes de 1kg, 
cada;

Kg 300 500

26 Extrato de tomate concentrado, latas de 
350g cada;

lata 4000 5000

27 Margarina vegetal, potes de 1kg, cada; Kg 100 200

28 Suco concentrado, sabores de uva e 
abacaxi, embalagem de 1 litro = rendi-
mento 10 litros;

Li-
tro

2000 3000

29 Biscoito água e sal, pacotes de 400g, 
cada

pa-
cote

100 200

30 Biscoito doce sortido, pacotes de 400g, 
cada

Pa-
cote

100 200
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ANEXO II

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Concorrência nº 001/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para o EDITAL Concorrência Nº 
001/2011, que a proponente ................................................................. (nome completo), ins-
crito  no  CPF/MF  sob  n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade 
de  ......................................,  Estado  ................................,  à 
Rua/Av.  .............................................................................................  (endereço  completo), 
não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em ho-
rário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

LOCAL E DATA

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO III

Modelo Proposta de Preços

Concorrência nº 001/2011

À
Prefeitura de Municipal de Itaqui
A/C: Comissão de Licitações

Prezado Senhor

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no 
CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, 
interessada na participação da presente concorrência, propõe a esse Município o forneci-
mento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas 
seguintes condições:

Item Descrição Un. Quant. Mínima Quant. Máxima Valor Unitário

1 Feijão preto tipo 1, pa-
cotes de 1 kg

kg 5000 9000

2 Açúcar cristal, pacotes 
de 5 kg;

kg 5000 9000

3 Sal refinado e iodado, 
pacotes de 1 kg;

Kg 1000 3000

4 Cebola tamanho mé-
dio, entrega conforme 
cronograma;

kg 5000 11000

5 Tomate paulista, tama-
nho médio, entrega 
conforme cronograma;

kg 10240 12000

6 Coxa e sobrecoxa de 
frango;entrega confor-
me cronograma

kg 21200 22600

7 Carne moída de 2ª, pa-
cotes de 500g ou 1 kg, 
entrega conforme cro-
nograma;

kg 15600 17000

8 Leite em pó integral, 
embalado á vácuo, pa-
cotes de 1 kg ;

kg 9660 12800

9 Pão doce de 40 gra-
mas tipo cachorro-
quente, entrega confor-
me cronograma;

kg 15520 17000

10 Salsicha de frango, pa-
cotes de 3 kg cada, en-

kg 6240 8000

Página 10 de 18   



 PREFEITURA MUNICIPAL 
ITAQUI - RS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

trega conforme crono-
grama;

11 Ovos de galinha bran-
cos, entrega conforme 
cronograma;

Dz 800 850

12 Mamão comum, tama-
nho médio, boa quali-
dade, entrega confor-
me cronograma;

Kg 2400 3000

13 Maçã fugi, tamanho 
médio, boa qualidade, 
entrega conforme cro-
nograma;

Kg 2400 3000

14 Banana caturra, entre-
ga conforme cronogra-
ma;

Kg 38800 40000

15 Batata inglesa branca, 
tamanho médio,boa 
qualidade, entrega 
conforme cronograma; 

Kg 9800 10000

16 Arroz polido tipo 1, pa-
cotes de 5 kg cada;

Kg 27600 30000

17 Macarrão c/ ovos tipo 
parafuso, pacotes de 
500g;

Kg 5000 6000

18 Lentilha tipo 1, pacotes 
de 500g cada;

Kg 1000 2000

19 Óleo de soja, embala-
gem de 900ml

lata 6720 6900

20 Achocolatado em pó, 
vitaminado, pacotes de 
1 kg cada;

Kg 3200 3500

21 Amido de milho, paco-
tes de 500g ou 1 kg 
cada;

Kg 1600 2000

22 Fermento químico,  la-
tas de 100g, cada ;

lata 60 100

23 Fermento biológico, 
pacotes de 125g, cada;

pa-
co-
te

40 80

24 Farinha de trigo tipo 1, 
pacotes de 1 kg,cada;

Kg 300 500

25 Farinha de milho mé-
dia, pacotes de 1kg, 
cada;

Kg 300 500

26 Extrato de tomate con-
centrado, latas de 350g 
cada;

lata 4000 5000
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27 Margarina vegetal, po-
tes de 1kg, cada;

Kg 100 200

28 Suco concentrado, sa-
bores de uva e abaca-
xi, embalagem de 1 li-
tro = rendimento 10 li-
tros;

Li-
tro

2000 3000

29 Biscoito água e sal, pa-
cotes de 400g, cada

pa-
co-
te

100 200

30 Biscoito doce sortido, 
pacotes de 400g, cada

Pa-
co-
te

100 200

− Validade da proposta: 60 dias
− Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determi-

nações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os en-
cargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, ma-
teriais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil 
e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os 
materiais, objeto desta licitação.

− Prazo de entrega: 05 (cinco) dias  após a assinatura do contrato.

Data: _____________________

Assinatura: ________________
Nome do Representante Legal do Proponente: ___________________
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ANEXO  VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Itaqui, neste ato representado Sra. CLAUDETE MACHADO inscrita no 
CPF sob o nº. 399.305.560-87 e portadora de cédula de identidade nº. 7026349436, 
brasileira, maior, residente e domiciliado nesta cidade,  doravante denominado CON-
TRATANTE,  e  a  empresa  ................................................,  estabelecida  no 
rua ..........................................., nº ............ CNPJ Nº ................................................, pelo seu 
representante infra-assinado, doravante denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 
15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 e Decreto Munici-
pal 5302/2009 (que regulamenta o registro de preços) e demais legislações aplicáveis em 
face da classificação das propostas apresentadas na CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, para 
REGISTRO DE PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas 
as condições do Edital que rege o referido certame licitatório, aquelas anunciadas abaixo e 
nos itens que se seguem., firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as dis-
posições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

Item 1: (nome da empresa), com sede na ___________________, representada nessa ato 
por seu representante legal, Sr. ________________________, portador de cédula de identi-
dade  nº  ________________________  e,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº 
_______________________.

(…)

1) OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos produ-
tos especificados no Anexo I do Edital da Concorrência nº 001/2011, que passa a fazer parte 
integrante desta Ata.

2) VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a par-
tir da sua assinatura.

2.1. Nos termos do art. 15 § 4º da lei nº 8.666/93 e do art. 5º do Decreto Municipal nº 
5302/2009, esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio des-
ta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registra-
dos, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a prefe-
rência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3) CONTRATO

Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celeb-
rados contratos específicos com as empresas, com posteriores solicitações conforme dis-
posto nos subitens 5.1 a 5.7.
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4) PREÇO

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de pre-
ços constam no “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata.

5) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. As solicitações de fornecimento à contratada por parte das Secretarias serão fei-
tas por escrito, através de pedido de compra, preenchidos em modelo próprio (Anexo V do 
Edital), datados e assinados pelos gestores de contrato, ao Setor de Licitações.

5.2. Os pedidos de compra poderão ser encaminhados à contratada diretamente, via 
correios, ou através de meios eletrônicos, com antecedência mínima de dois dias úteis do 
dia marcado para o fornecimento.

5.3. Os fornecimentos serão efetuados nos dias uteis na Secretaria Municipal de Edu-
cação, sito a Rua João Sisnando Dubal Goulart, S/N, Centro, Itaqui/RS de segunda a sexta 
no seguinte horário: Manhã: 8h às 12h Tarde: 13h 30 min. Às 17h, ou em outro horário ou 
local previamente comunicado.

5.4. A contratada deverá enviar ao Setor de Licitações, até o quinto dia útil de cada 
mês, uma relação da quantidade total de cada item fornecido no mês anterior.

5.5. Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao forneci-
mento do(s) produto(s) desde que obedecidas as condições do pedido de compra, conforme 
previsão do edital da Concorrência nº 001/2011.

5.6. Os produtos rejeitados,  por estarem em desacordo com as especificações ou 
condições exigidas deverão ser retirados nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido notificada, caso a constatação de irregularida-
des seja posterior à entrega.

5.7. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação às sanções 
revistas no item 6.2 do Edital.

6) CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O Registro de determinando preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóte-
ses:

a) quando o fornecedor  não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de 
Preços
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa 
aceitável;
c) quando o fornecedor não retirar o pedido de compras no prazo estabelecido, sem justifi-
cativa aceitável.
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior 
ao praticado no mercado;
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6.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado no caso da alínea “a)” será 
formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebi-
mento, assegurado o contraditório e ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, 
cancelado o preço registrado.

7) FISCALIZAÇÃO

7.1. Cabe a cada Secretaria proceder a fiscalização rotineira do material  recebido, 
quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de entrega.

7.2. Os fiscais das Secretarias estão investidos do direito de recusar, em parte ou to-
talmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo 
entregue fora do horário preestabelecido.

7.3. As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas, por escrito, ao Setor 
de Licitações, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as providências ne-
cessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas.

8) CASOS FORTUÍTOS OU DE FORÇA MAIOR

8.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior,  para efeito de cancela-
mento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos de-
correntes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local 
onde estiver sendo executado o objeto do contrato:

a) greve geral;
b) calamidade pública;
c) interrupção dos meios de transporte;
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro.

8.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela con-
tratada.

8.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou força maior, o 
fato deverá ser comunicado à Secretaria competente, até 24 horas após a ocorrência. Caso 
não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 
horas antes da solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou força mai-
or.

9) FORO

Para a solução de possíveis divergência entre as partes, oriundas da presente Ata, 
fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui.

10) CÓPIAS

Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:

Página 15 de 18   



 PREFEITURA MUNICIPAL 
ITAQUI - RS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

a) uma para o Setor de Licitações;
b) uma para a empresa registrada;
c) uma, em extrato, para publicação na imprensa oficial; e
d) uma para a Secretaria competente.

E assim, por estarem justos e acordados firmam a presente ata em 4 cópias de igual 
teor e conteúdo.

Itaqui, __, de ___________ de 2011.

_______________________________
MUNICÍPIO DE ITAQUI

Claudete Machado

Prefeita em Exercício

________________________________
Representante da Empresa

____________________________
Testemunha:
CPF nº:

____________________________
Testemunha:
CPF nº:
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ANEXO V

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

(Contrato Simplificado de Fornecimento por Registro de Preços)

O Município de Itaqui pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CGC/MF sob nº 88.120.662/0001-46 neste ato representado pelo Sra. Prefeita em Exercício 

Claudete Machado, brasileira, maior, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no C.P.F. 

sob nº 399.305.560-87 e portador da Carteira de Identidade nº 7026349436 , pelo presente 

instrumento contrata com o fornecedor adiante qualificado, o fornecimento dos bens especi-

ficados  neste  documento,  nas  condições  do  edital  (e  seus  anexos)  da  concorrência  nº 

001/2011, Processo Administrativo nº 86.120/2010 para REGISTRO DE PREÇOS realizada 

conforme a legislação municipal e normas gerais da Lei nº 8.666/93 aplicáveis,  indicado 

abaixo, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento con-

signadas neste documento, que serve de instrumento contratual para os fins de lei, como 

segue:

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 

Preço válido até: ___/ ___/ ___; Data-base: ___/ ___/ ___

1. OBJETO: conforme Anexo I do edital. (O quantitativo máximo indicado no 

edital não poderá ser excedido nesta AF ou no somatório das que forem emitidas para o 

mesmo item)

2. PRAZO DA ENTREGA: O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias conta-

dos da data da assinatura do contrato, incidindo MULTA de até 10% (dez por cento)  sobre o 

valor do fornecimento, por atraso na entrega, conforme prevê o item 6.2 do ato convocatório.

3.  Local  da  entrega:   Rua  João  Sisnando  Dubal  Goulart,  S/N,  Centro, 

Itaqui/RS de segunda a sexta no seguinte horário: Manhã: 8h às 12h Tarde: 13h 30 min. às 

17h

4. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados 

exclusivamente na Tesouraria do Município 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria, 

conforme o edital.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: será apresentada no momento da solicita-

ção
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7. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o 

edital de licitação e seus anexos, acima indicado, bem como a ata de julgamento correspon-

dente, que explicitam as demais condições deste fornecimento, processado na forma do in-

ciso II do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assina-

do, se obriga, sob as penas da lei. E por assim estarem de acordo, firmam o presente instru-

mento, em duas vias de igual teor e forma, elegendo o Foro do Itaqui, com renúncia de qual-

quer outro, para dirimir as eventuais questões dele decorrentes.

EMITIDA EM ___/ ___/ ____

Prefeitura Municipal de Itaqui

Fornecedor/Contratado

 CGC/MF nº _________________             

 

 

Página 18 de 18   


	    EDITAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
	ITEM 01
	DO OBJETO
	E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
	                      

	ITEM 03
	E COMPOSIÇÃO FINANCEIRA
	DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO



