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Secre tar i a  Munic ipal  de  Educação
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Tipo de ju lgamento:  menor preço por  i tem

                          

O  Município  de  ITAQUI  comunica  aos  interessados  que  está  procedendo  à 

CHAMADA PÚBLICA, para fins de habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade 

com a Lei  nº  11.947/09 e Resolução FNDE nº.  38/09.  A entrega dos envelopes será no 

período  de  13  de  abril  de  2011  às  8  horas  e  30  minutos, e  abertura  da  sessão  de 

chamamento Público no dia 07 de abril  de 2011, no horário das 09h, no Setor  de Licitações 

desta prefeitura, sito na Rua Bento Gonçalves , nº 335.

1. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

Para participação da chamada pública,  o agricultor  formal  ou informal,  deverá 

apresentar os documentos de habilitação e a sua proposta em envelopes distintos, lacrados, 

não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere 

a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI.
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2011
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)
-----------------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2011
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE)

2. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1):

2.1 DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS (GRUPOS FORMAIS) 

2.1.1 Cópia da DAP da pessoa jurídica, para associações e cooperativas;

2.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.1.3 Cópia  do  estatuto  e  da  ata  de  posse  da  atual  diretoria  da  entidade  devidamente 

registradas na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá 

ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa 
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Jurídica; 

2.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do contratante;

2.1.5 Prova de regularidade com a Fazenda Federal;

2.1.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

2.1.7 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

2.1.8 Alvará de localização fornecido pelo Município em que está situado;

2.1.9 Declaração da Associação ou Cooperativa, firmada pelo seu representante, de que não 

emprega menor, em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República;

2.1.10 Para produto de origem animal:

2.1.10.1 apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária, podendo 

ser municipal, estadual ou federal.

2.1.10.2  apresentar  prova  de  regularidade  da  atividade  perante  o  órgão  ambiental 

competente;

2.2 DOCUMENTOS PARA PESSOAS FÍSICAS (GRUPOS INFORMAIS)

2.2.1 Cópia da DAP do agricultor familiar participante;

2.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

2.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda do Município contratante;

2.2.4 Para produto de origem animal apresentar:

2.2.4.1  documentação  comprobatória  de  Serviço  de  Inspeção  Sanitária,  podendo  ser 

municipal, estadual ou federal.

2.2.4.2 prova de regularidade da atividade perante o órgão ambiental competente;

3. DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº. 2):

A proposta  do  grupo  formal  ou  informal  deve  descrever  o  produto  quanto  à 

caracterização do mesmo e à quantidade a ser fornecida. Ainda, deve estar acompanhada do 

projeto de venda, conforme modelo, anexo 1.

4. PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS E PREÇOS A SEREM PAGOS PELO MUNICÍPIO:

A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base 
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nos cardápios de alimentação escolar para o exercício 2011, elaborados pela nutricionista do 

Município.

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADES
SEMANAL

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1
Moranga  japonesa  de  1ª 
qualidade

150 kg R$ 1,09 R$ 163,50

2
Melão  gaúcho  de  ª 
qualidade

185 kg R$ 2,77 R$ 512,45

3
Morango  de  1ª  qualidade 
limpo

150 kg R$ 1,49 R$ 223,50

4
Milho verde, sem casca, de 
1ª qualidade limpo

355 unidades R$ 1,60 R$ 568,00

5

Cenoura  nova,  tamanho 
médio,  de  1ª  qualidade 
limpo

164 kg R$ 2,47 R$ 405,08

6

Tempero  verde  (salsa  e 
cebolinha),  tamanho  médio 
sem inço

95 maços R$ 0,82 R$ 77,90

7

Couve,  fresca,  com  no 
mínimo  10  folhas  em cada 
maço

156 maços R$ 1,49 R$ 232,44

8

Repolho  verde  fresco, 
tamanho médio,  podado de 
1ª qualidade

160 kg R$ 1,81 R$ 289,60

9

Alface  de  1ª  qualidade 
limpa,  fresca,  folhas 
integras, livres de insetos e 
ourtas sujidades

165 unidades R$ 1,49 R$ 245,85

10
Brócolis novo, podado de 1ª 
qualidade, tamanho médio

166 kg R$ 6,60 R$ 1.095,60

11

Espinafre novo, fresco, com 
folhas  integras,  livres  de 
insetos e outras sujidades

156 maços R$ 1,80 R$ 280,80

12
Pimentão tamanho médio de 
1ª qualidade limpo

100  unidades R$ 3,62 R$ 362,00

13
Alho, tamanho médio de 1ª 
qualidade

100 unidades R$ 14,80 R$ 1.480,00

14
Mandioca,  nova,  de  1ª 
qualidade, descascada

150kg R$ 1,06 R$ 159,00

15

Batata  doce,  tamanho 
médio,  de  1ª  qualidade 
limpo

126 kg R$ 1,79 R$ 225,54

16
Moranga  comum,  de  1ª 
qualidade limpo

150 kg R$ 1,49 R$ 223,50

17 Beterraba  nova,  tamanho 200kg R$1,97 R$ 394,50
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médio,  de  1ª  qualidade 
limpo

4.1. Os  produtos  deverão  ser  entregues  pesados  e   embalados,  de  conforme 

solicitação da Secretaria de educação.

4.2. Todos  os  produtos  deverão  atender  ao  disposto  na  legislação  de  alimentos, 

estabelecida  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária/  Ministério  da  Saúde  e  pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº 259/02 e 216/2004 – 

ANVISA).

5. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR:

5.1 Terão preferência os fornecedores locais aos demais, assim entendidos os sediados no 

território do Município de ITAQUI.

5.2 Não havendo nenhum fornecedor local, terão preferência os fornecedores regionais aos 

estaduais.

5.3 Não havendo fornecedores regionais, adquire-se dos agricultores do território estadual.

5.4  Vencido o critério  da localização do fornecedor,  terão preferência os agricultores que 

comprovadamente  pertencerem  a  assentamentos  da  reforma  agrária,  comunidades 

tradicionais  indígenas  ou   comunidades  quilombolas  aos  demais  agricultores  ou 

empreendedores familiar rural, em condição de igualdade.

5.5 Os grupos formais terão prioridade aos fornecedores de grupos informais.

6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

6.1 As amostras dos produtos a serem adquiridos pelo Município deverão ser apresentadas 

no dia 01 de abril de 2011 até as 10 horas.

6.2 As amostras deverão ser identificadas com o número do edital, o nome do fornecedor 

(grupo formal ou informal) e a especificação do produto.

6.3 A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as 

exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.

6.4  As amostras serão analisadas pela Secretaria Municipal de Educação, que observará 

como critérios de avaliação, além das especificações descritas para cada gênero alimentício, 

conforme item 4 do edital,  os seguintes critérios: será analisado a qualidade dos gêneros 

entregue e as condições higiênicas sanitárias do produto.

6.5 A análise ficará a cargo de profissional da área da nutrição, que emitirá seu parecer em 
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laudo devidamente assinado e identificado.

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade 

com este edital.

8. DO PAGAMENTO:

8.1 O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades e 

preços previstos no item 4 deste edital.

8.2 O pagamento será semanal mediante laudo técnico.

9. RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES:

9.1  Os  fornecedores  que  aderirem  a  este  processo  declaram  que  atendem  a  todas  as 

exigências  legais  e  regulatórias  a  execução  do  seu  objeto,  sujeitando-se,  em  caso  de 

declaração falsa, às penalidades  previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº. 8666/1993.

9.2 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o padrão de 

identidade e de qualidade estabelecidos na legislação vigente e as especificações técnicas 

elaboradas  pela  Coordenadoria  de  Alimentação  Escolar  (Resolução  RDC  nº  259/02  – 

ANVISA).

9.3  O  fornecedor  se  compromete  a  fornecer  os  gêneros  alimentícios  nos  preços 

estabelecidos nesta chamada pública durante a vigência do contrato; 

9.4  O  fornecedor  se  compromete  a  fornecer  os  gêneros  alimentícios  para  as  escolas 

conforme solicitação da Secretaria de Educação.

9.5 Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos 

decorrentes da má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento.

10. PENALIDADES

10.1 Multa de 1% (UM POR CENTO) por dia de atraso, limitada esta a 10(DEZ) dias, após o 

qual será considerado inexecução parcial do contrato;

10.2 Multa de 5% (CINCO POR CENTO) no caso de inexecução do contrato, cumulada com 

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

pelo prazo de 1(UM) ANO;

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes correrão por conta dos recursos constantes no orçamento, qual 



 PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

seja:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 3: Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE 

Projeto/Atividade: 2047 - Merenda Escolar - União

Dotação: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo

Reduzido: 1101 

12. DOS RECURSOS

Das  decisões  proferidas  decorrentes  da  presente  chamada  pública  caberá 

recurso à autoridade superior no  prazo de 05 dias úteis, e contrarrazões no mesmo prazo, 

conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

13. ANEXOS

Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

Anexo 1 – Minuta de Contrato

Informações serão prestadas aos interessados no horário da 08 h às 12  h, na 

Prefeitura Municipal de ITAQUI, na Secretaria Municipal de Educação, sita na Rua/Av., ou no 

SETOR DELICITAÇÕES, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos mediante 

o  pagamento  da  importância  de  R$  10,00  (DEZ  REAIS),  diretamente  na  tesouraria  do 

Município, .ou pelo site do município de ITAQUI, www.itaqui.rs.gov.br, sem custos,

ITAQUI, 15 de março de 2011.

Gil Marques Filho

Prefeito

Este  edital  foi  examinado  e  aprovado  por 

esta Assessoria Jurídica.

Em ___-___-______.

_______________________

Assessor (a) Jurídico (a)      
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Anexo I – Minuta de Contrato

CONTRATO N° ____/2011

Termo de contrato que entre si fazem o Município de Itaqui e a 
empresa _______  tendo como objeto a  aquisição  de  Gêneros 
Alimentícios pelo do Programa Agricultura Familiar

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
que fazem de um lado o  MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS,  pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob o nº.  88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui,  sito a Rua Bento 
Gonçalves,  nº.  335,  denominado  neste  ato  como  CONTRATANTE representado pelo  Sr.  Prefeito 
Municipal  Gil Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito 
no  C.P.F.  sob  nº  132.750.620-34 e  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  9003198786,  residente  e 
domiciliado nesta  cidade e,  do outro lado a  empresa ____________________________,   neste  ato 
representada por seu ________________, doravante denominada  CONTRATADO, tendo em vista a 
Chamada Pública nº 001/2011, o  Processo Administrativo nº. 86.839/2011, a Lei nº 11.947/2009 e a Lei 
nº  8.666/93,  perante  as  testemunhas  nomeadas  e  firmadas, os  quais  firmam  o  presente  contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  contratação  para  o  fornecimento  dos  seguintes 
produtos e prestação dos serviços abaixo descrito:

Item Descrição do bem Quantidade Valor Unitário Valor Total

1

2

1.1. A entrega dos produtos ocorrerá de acordo com o previsto no item 4.1 do ato convocatório.

Cláusula Segunda: DO PREÇO
O  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA pelo  fornecimento  de  que  trata  o 

presente contrato, a importância de R$ ….......

Cláusula Terceira: DO PAGAMENTO
O pagamento  será  semanal  mediante  laudo  emitido  pelo  servidor  responsável  pela 

fiscalização do contrato;

Cláusula Quarta: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Os valores  do presente contrato não pagos na data aprazada deverão ser  corrigidos 
desde então até a data do efetivo pagamento, pelo índice IGP-M, calculado pró-rata dia.

Cláusula Quinta: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade 3: Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE 

Projeto/Atividade: 2047 - Merenda Escolar - União

Dotação: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
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Reduzido: 1101 

Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

A CONTRATADA sujeita-se  às  seguintes  penalidades  previstas  no  item 10  do  ato 
convocatório.

Cláusula Sétima: DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e 
XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;

b)  amigavelmente,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzido  a  termo  no  processo  de 
licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes consequências,  
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:

a)  execução  da  garantia  contratual,  para  ressarcimento  do  CONTRATANTE e  dos 
valores das multas e indenizações a ele devidos;

b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados  
ao CONTRATANTE.

Cláusula Oitava: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução 

total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Nona: DA VINCULAÇÃO
O presente  contrato está  vinculado a  Chamada Pública  nº  001/2011,  à  proposta  do 

vencedor e à Lei n° 8.666/93

Cláusula Décima: DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá validade pelo período de 3 (três) meses a contar da assinatura 
do contrato, ou até a entrega da totalidade das mercadorias.

Cláusula Décima Primeira: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Itaqui, ____ de  ___________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho

Prefeito

____________________________________________
 CONTRATADA
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