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PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO VALENTIM
E D I T A L D E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021.
O Município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento
legal no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações, expede o presente ato, de dispensa de procedimento licitatório.
1 DO OBJETO.
Aquisição de gêneros alimentícios para realização de evento à terceira idade.
Item Descrição do Objeto

01

02

03

04

05

Valor em R$
Unit
Total

Esp.

Qtd.

Kg

60

11,49

689,40

Kg

80

32,99

2.639,20

Kg

25

28,99

724,75

Un

18

6,99

125,82

Un

4

3,89

15,56

Carne de frango congelada (coxa e sobrecoxa),
Características do produto: de 1ª qualidade,
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Embalagem:
devem ser embalados individualmente em
material transparente e atóxico, com embalagem
íntegra, sem acúmulo de líquidos em seu interior,
rótulo contendo: data fabricação e validade, peso,
carimbo do SIF. Frangos devem ser abatidos sob
prévia inspeção veterinária e manipulada em
condições higiênicas satisfatórias. Deverá ser
congelado á temperatura de -18°C (dezoito graus
negativos) ou inferior. O produto deverá estar de
acordo com legislação vigente. Toda carne
utilizada para o preparo do produto deverá ter
sido submetido aos processos de inspeção
prescritos no RIISPOA. Prazo de validade mínimo
de 3 (três) meses a partir data de entrega.
Carne bovina filé c/ osso para churrasco, a carne
deverá ser resfriada e acondicionada em
embalagem plástica transparentes atóxico.
Carne bovina costela de gado, PARA
CHURRASCO, a carne deverá ser resfriada e
acondicionada
em
embalagem
plástica
transparentes atóxico.
Cuca simples: unidades de 500g, produzido no
dia, acondicionada em embalagem plástica
transparente atóxica, informação nutricional,
peso, data de fabricação e validade, contém
glúten.
Farinha de mandioca: Tipo 1, pacote de 500
gramas. Embalagem atóxica, deve conter
externamente os dados de identificação,
informações nutricionais, número de lote,
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06

quantidade do produto, data de fabricação e data
de validade. Prazo de validade mínimo 03 (três)
meses a partir da data de entrega.
Sal grosso iodado temperado, embalagem de
1kg, acondicionada em embalagem plástica
transparente atóxica. Validade de no mínimo 06
(seis) meses.

Un

7

3,99

27,93

VALOR TOTAL EM R$ 4.222,66

Justificativa: Justifica-se a necessidade da contratação, de forma direta, tendo em
vista a realização de evento à terceira idade, no dia 04 de dezembro de 2021, a fim de
aumentar os laços de convivência entre os idosos.
Da Dotação Orçamentária:
Órgão/Unidade Orçamentária: 07.01 – Secretaria de Assistência Social – FMP.
Elemento de Despesa: 33.90.30.07.00.00 – Gêneros de Alimentação.
Projeto Atividade: 2013 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social.
Reduzido: 10906 Vínculo: 1164
Do Prazo de Vigência e Entrega:
O prazo de vigência do contrato será até 10 de dezembro de 2021, a contar da
assinatura.
Os itens licitados deverão ser entregues junto a Sede dos Idosos, sito a Rua Osvaldo
Telló, s/n, Centro, neste Município, mediante solicitação formal do Secretário Municipal
de Assistência Social.
Do Pagamento:
O pagamento será efetuado à vista, em moeda corrente nacional, após a entrega do
objeto contratado, mediante anuência do preposto da municipalidade, com apresentação
da nota fiscal correspondente, deduzidos todos os tributos legais.
Empresa: SUPERMERCADO ZANELA LTDA, inscrita no CNPJ 17.957.601/0001-90,
com sede na Avenida Castelo Branco, nº 208, Bairro Centro, CEP 99640-000, na cidade
de São Valentim/RS.
São Valentim, 30 de novembro de 2021.
CLAUDIMIR PANIZ
Prefeito Municipal.
ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
EXAMINADOS
E
APROVADOS
PROCURADOR DO MUNICIPIO.

FORAM
PELO

MÁRCIO CANTELLI COMINETTI
Procurador do Município
OAB/RS nº 75.483
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