FORAM RETIFICADO OS ITENS 9, 42, 43, 58 e 94 DO OBJETO, QUALIFICAÇÃO TECNICA,
E O TERMO DE REFERÊNCIA, OS DEMAIS ANEXOS PERMANECEM INALTERADOS.
AS ALTERAÇÕES ESTÃO SUBLINADAS E EM NEGRITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATO, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PREGÃO PRESENCIAL N .º 21/18
REGISTRO DE PREÇOS N.º 16/18
PROCESSO LICITATÓRIO N .º 1185/2018
FLAVIO EMILIO JOST, Prefeito Municipal de Nova Hartz, no uso de suas atribuições
legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que ás 14 horas, do dia
20 de junho de 2018, na sala de reuniões do Município de Nova Hartz, situada na
rua Emílio Jost, n.º 387, Centro, será realizado o PREGÃO PRESENCIAL PARA FINS DE
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
EVENTOS DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, conforme as quantidades e especificações
descritas, e de acordo com as condições adiante estabelecidas no presente Edital nos termos
da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, e do Decreto Municipal n.º 041, de 03 de novembro
de 2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores, encerrando-se o prazo para CREDENCIAMENTO, recebimento dos
envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até
a hora acima mencionados.
A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar n.º 123/2006,
nos termos de seu artigo 48, inciso I, alterado pela Complementar n.º 147/2014.

1 - DO OBJETO
Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNMENTO
SOCIAL E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS, para atender as demandas da
Secretaria, conforme abaixo especificado:

Item
Descrição
Un
Qtd
9 AMENDOIM TIPO 1 500GR , embalagem de polietileno atóxico UN 400
de 500 gr com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar
da data de entrega
42 CREME DE LEITE 200GR esterilizado, embalagens de 200 g, UN 700
embalagens tetra pak, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, informações nutricionais, com no
máximo 25% de gordura, peso, fornecedor, data de fabricação
e validade. Validade mínima de 02 meses a contar da data de
entrega
43 CREME DE LEITE PASTEURIZADO NATA 300G (nata), EMB 250
embalagens de 300 g, embalagens não amassadas, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
informações nutricionais, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Validade mínima de 01 mês a contar da
data de entrega.
58 LEITE CONDENSADO 300G, embalagens tetra pack de 300 g, UN 280
embalagens não amassadas, com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, informações nutricionais,
fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de
02 meses a contar da data de entrega.
94 SUCO EM PÓ ARTIFICIAL 30g sabores variados (laranja, UN 900
abacaxi, maracujá, morango) , cor e sabor próprios do
ingrediente, embalagens de 30g, embalagens com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
informações nutricionais, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de
entrega.
14-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Atestado de capacitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, de que prestou os serviços satisfatoriamente de acordo com o objeto
licitado deste edital.
b) Deverão apresentar registro de órgão competente SIM (apenas empresas do
Município de Nova Hartz), SIF (empresas de qualquer localidade), CISPOA (
empresas do Estado do Rio Grande do Sul), e Certificado de Inspeção Sanitária e
Alvará de Licença Sanitária de veículo refrigerado e limpo os itens carnes bovina,
frango, suína, peixe, salsicha, iogurte, queijo e presunto.

c) Deverão apresentar Alvará Sanitário municipal, Estadual ou Federal.
d) Licenciamento Ambiental para os itens pães e cucas, e em caso de não fabricante
deverá ser apresentada a Licença do fabricante do produto.

ANEXO V
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMNMENTO SOCIAL E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ/RS.

JUSTIFICATIVA
O presente Termo de Referência tem por objetivo, estabelecer os requisitos e
especificações técnicas para a aquisição produtos alimentícios utilizados pela Secretaria
de Desenvolvimento social e Eventos do Município de Nova Hartz/RS.
1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado de capacitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, de que prestou os serviços satisfatoriamente de acordo com o objeto
licitado deste edital.
b) Deverão apresentar registro de órgão competente SIM (apenas empresas do
Município de Nova Hartz), SIF (empresas de qualquer localidade), CISPOA (
empresas do Estado do Rio Grande do Sul), e Certificado de Inspeção Sanitária e
Alvará de Licença Sanitária de veículo refrigerado e limpo os itens carnes bovina,
frango, suína, peixe, salsicha, iogurte, queijo e presunto.
c) Deverão apresentar Alvará Sanitário municipal, Estadual ou Federal.
d) Licenciamento Ambiental para os itens pães e cucas, e em caso de não fabricante
deverá ser apresentada a Licença do fabricante do produto.

