


















ATA 02 – DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
 
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sede da Prefeitura Municipal de Taquari, na sala da Comissão Permanente de 

Licitações, presentes o Presidente da Comissão, nomeada pela Portaria n° 086/2020, MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA, auxiliada por ALESSANDRA 

REIS DA SILVEIRA, Membro, reuniram-se  para proceder à analise das amostras enviadas pelas empresas que cotaram o melhor preço, referente a aquisição 
dos gêneros alimentícios, abaixo discriminados, por meio de dispensa de licitação, para distribuição de 800 cestas básicas, destinadas às famílias dos alunos da 

rede municipal de ensino e aos beneficiários do programa bolsa família. Cabe esclarecer que as amostras foram entregues dentro do prazo estipulado no “item 

7.1”, que trata do prazo para entrega das amostras, do Processo de Dispensa de Licitação, Seleção de Proposta mais Vantajosa. A empresa LUIS 

CLAUDIOMIR DE ÁVILA & CIA LTDA, CNPJ 01.213.418/0002-20, foi vencedora dos seguintes itens, com suas respectivas marcas (conforme 
apresentação de amostras) e valores: Item 01 – pacote de 05 Kg de arroz da marca Nobre do Sul, pelo valor de R$ 12,20, Item 02 – pacote de 01 Kg de feijão 

da marca Itaúba, pelo valor de R$ 4,29, Item 03 – pacote de 05 Kg de farinha de trigo especial da marca Motasa, pelo valor de R$ 11,45, Item 04 – óleo de 

soja em embalagem de 900 ml da marca Corcovado, pelo valor de R$ 3,99 e o item 06 – 01 Kg de açúcar refinado da marca Alto Alegre, pelo valor de R$ 
2,50 e a  empresa MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA ME, CNPJ 93.534.022/0001-12, foi vencedora dos seguintes itens, com suas respectivas marcas 

(conforme apresentação de amostras) e valores: Item 05 – pacote de 01KG de  massa alimentícia tipo espaguete, marca Bela Dica, pelo valor de R$ 4,10 e o 

Item 07 – pacote de 01 Kg de sal moído e iodado, marca Valore, pelo valor de R$ 1,02. Após a realização da avaliação das amostras apresentadas, concluímos 
que todas cumprem o estipulado em edital e, portanto, estão aprovadas por essa comissão. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, 

a qual, após lida e aprovada sem ressalvas, foi assinada pelos presentes. 
 

 

 



























PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O MUNICÍPIO DE TAQUARI, com base no Decreto Municipal 3.943/2020 e no Parecer 

Jurídico nº 113/2020, torna público para conhecimento dos interessados que procederá a aquisição 

dos gêneros alimentícios, abaixo discriminados, por meio de dispensa de licitação, para 

distribuição de 800 cestas básicas, destinadas às famílias dos alunos da rede municipal de ensino e 

aos beneficiários do programa bolsa família. 

 

1. Do Objeto:  
 

Itens Descrição Quant 

01 Arroz – pacote de 05KG - constituído de grãos inteiros, isento de sujidades ou 

qualquer material estranho, isento de parasitas ou larvas, rotulagem obrigatória 

conforme legislação e validade mínima de seis meses a partir da data da entrega. 

800 

02 Feijão preto – pacote de 01KG - novo, constituído de grãos inteiros e sadios, isentos 

de sujidades e mistura de outras variedades e espécies, com certificado de 

classificação emitida por entidade competente e com registro no MAPA, embalagem 

em saco plástico, transparente e atóxico, limpo não violado. Validade mínima de 6 

(seis) meses, a contar da data da entrega. 

1600 

03 Farinha de trigo especial – pacote de 05KG - enriquecida com ferro e ácido fólico. 

Embalagem primária de polietileno transparente atóxico ou papel branco. Produto 

obtido da moagem do grão de trigo, são, limpo, com no máximo 15 % de umidade e 

0,5% de substâncias não comestíveis. Rótulo contendo identificação do produto, 

tabela nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade, n.º lote. Prazo de 

validade mínimo de 6 (seis) meses, a partir da data da entrega. 

800 

04 Óleo de soja – embalagem de 900ML - derivado de soja, comestível, % refinado, sem 

gordura trans. Embalagem pet contendo 900 ml do produto, rotulagem conforme 

legislação vigente, data de validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da 

entrega. 

800 

05 Massa alimentícia tipo espaguete – pacote de 01KG - com ovos, enriquecida com 

ferro e ácido fólico. A embalagem deve ser de saco plástico, transparentes e atóxicos, 

limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento 

do consumo. Rótulo conforme legislação vigente, contendo identificação do produto, 

ingredientes, tabela nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade, nº lote. 

Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega. 

800 

06 Açúcar refinado ou cristal – pacote de 01Kg - em embalagens plásticas transparentes, 

resistentes e com soldas reforçadas e íntegras. Rótulo conforme legislação vigente, 

contendo identificação do produto, tabela nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação, validade, nº lote. Validade mínima de 12 meses, a contar da data da 

entrega. 

800 

07 Sal moído e iodado – pacote de 01Kg, prazo de validade no mínimo de 12 meses da 

data da entrega. 

800 

 

2. Do local e Data:  

2.1. Será realizada sessão on line, no dia 17/04/2020, às 10 horas. 

2.2. O acesso à sessão se dará por meio de um link encaminhado aos interessados previamente 

cadastrados, nos termos do item 4. 

 

3. Do Prazo e Local de Entrega:  

3.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 48h após a emissão da ordem de 

fornecimento (empenho), na Sede Administrativa, sito à Rua Osvaldo Aranha, 1790, Centro, neste 



município. 

 

4. Das Condições de Participação: 

4.1. Poderão participar da seleção todos os estabelecimentos, regularmente constituídos, cujo 

ramo de atividade englobe a comercialização de gêneros alimentícios e que tenham procedido ao 

cadastramento prévio nos termos a seguir estabelecidos. 

 

4.2. Cadastramento: 
4.2. Para participação os interessados deverão proceder ao cadastramento prévio, mediante 

manifestação formal de interesse, que deverá ser encaminhada para o e-mail 

dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br, até as 16h30min do dia 15/04/2020, contendo: razão social da 

empresa, CNPJ, telefone com whats e indicação do responsável pela empresa, que participará da 

sessão on line. 

 

4.3. No dia 16/04/2020, o Município entrará em contato com todos os interessados, procedendo ao 

cadastramento dos mesmos, por meio da disponibilização de um link que dará acesso à sessão de 

julgamento; e fornecendo todas as orientações necessárias à participação no processo.  

4.3.1. O link de acesso será encaminhado por whats, para o celular indicado por cada interessado. 

 

5. Do Procedimento e Critério de Julgamento: 

5.1. No dia e hora supra estabelecidos, será realizada uma sessão on line, em conjunto com todos 

os interessados previamente cadastrados, em que será procedida a seleção da proposta mais 

vantajosa item por item. 

 

5.2. A sessão será presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações e um auxiliar 

que conduzirão a disputa dos preços, abrindo aos participantes a possibilidade de ofertar lances 

verbais e sucessivos, em ordem pré-estabelecida por meio de sorteio.  

 

5.3. Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO UNITÁRIO. 

 

5.4. No curso da sessão a Comissão indicará o item em disputa e o valor referência do mesmo, 

convidando os participantes, individualmente, a apresentarem lances, verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, até a proclamação da vencedora. 

 

5.5. Dada a palavra ao participante, este disporá de 1 min (um minuto) para apresentar nova 

proposta, sendo vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 

5.6. Os lances deverão ser formulados em valor unitário (por item), distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 

 

5.7. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela Comissão, implicará na 

exclusão do participante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar 

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

efeito de ordenação das propostas. 

 

5.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando convocados, os participantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

5.9. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis, sendo 

declarado vencedor do item o participante que ofertar o MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
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5.10. A sessão será reduzida a termo, em ata assinada pela Comissão Permanente de Licitações, 

em que ficarão registrados todos os lances ofertados item a item, que será publicada no site do 

Município, conferindo-se ampla e irrestrita publicidade. 

 

6. Do Prazo de validade da proposta:  
6.1. Os preços ofertados deverão ser mantidos pelo prazo mínimo de 15 dias. 

 

7. Das Amostras:  

7.1. No prazo de até 24h após o encerramento da sessão, as empresas declaradas vencedoras 

deverão apresentar as amostras de todos os itens em que se sagrou vencedora, para verificação da 

qualidade, da apresentação e do conceito de mercado. 

 

8. Da contratação: 

8.1. Os participantes vencedores fornecerão os produtos, mediante emissão de ordem de 

fornecimento (empenho), vinculados a processo de dispensa de licitação, nos termos dispostos na 

Lei 8.666/93. 

 

8.2. Após a emissão do empenho, os fornecedores deverão proceder a entrega dos itens nas 

quantidades solicitadas no local e prazo estabelecido no item 3. 

 

8.3. Em caso de descumprimento fica facultado ao Município convocar outra participante na 

ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente. 

 

9. Do pagamento:  
9.1. O pagamento será feito à vista, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal. 

 

10. Das disposições Gerais: 

10.1. Registra-se que o presente processo não gera ao Município a obrigatoriedade em firmar as 

contratações que dele poderão advir. 

 

10.2. A não utilização do presente processo será admitida no interesse da Administração e nos 

casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem 

irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro. 

   

10.3. As normas disciplinadoras deste processo serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os participantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente - das 08h às 12h e 

das 13h30min às 16h30min - na PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI – RS, sito à Rua 

Osvaldo Aranha, nº 1790, junto ao Setor de Licitações e Contratos ou pelo Telefone (51) 

3653.6200, ramal 237, E-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br. 

 

                                                      Taquari, 14 de abril de 2020. 

 

 

____________________________________ 

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA 

Secretário Municipal da Fazenda 

 

 





RATIFICAÇÃO 

 

 

 

Ratifico a Dispensa de Licitação para a aquisição de gêneros alimentícios para composição de 

270 kits (cestas básicas), destinados aos alunos da rede municipal de ensino, das empresas 

LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.213.418/0002-20 e MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ sob 

o nº 93.534.022/0001-12, com base no Parecer 113/2020, forte no art. 24, inc. IV, da Lei 

8.666/93, bem como no artigo 4º, da Lei 13.979/2020 e, ainda, no Decreto Municipal nº 

3.943, de 19 de março de 2020. 

 

Taquari, 28 de abril de 2020. 

 

 

_____________________________________________ 

EMANUEL HASSEN DE JESUS 

Prefeito Municipal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUNICÍPIO DE TAQUARI 

Dispensa de Licitação Nº 020/2020 

 

O Prefeito Municipal, EMAUEL HASSEN DE JESUS, ratificou o procedimento de Dispensa de 

Licitação para a aquisição de gêneros alimentícios para composição de 270 kits (cestas básicas), 
destinados aos alunos da rede municipal de ensino, das empresas LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & 

CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.213.418/0002-20 e MIGUEL BITTENCOURT DE 

OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 93.534.022/0001-12, com base no Parecer 113/2020, forte 
no art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/93, bem como no artigo 4º, da Lei 13.979/2020 e, ainda, no Decreto 

Municipal nº 3.943, de 19 de março de 2020. 

Taquari, 28 de abril de 2020. 
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