
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS. 

 
 

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014. 
 

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
 
 
      O Município de São José das Missões/RS, através da Secretaria 
Municipal de Educação, pelo presente Edital, regido pela Lei 11.947/2009 
e Resolução nº 38/2009 do Ministério da Educação, Torna Público aos 
interessados o seguinte: 
 
I - Serão recebidos, nas dependências da Prefeitura Municipal de São José 
das Missões/RS sito à Av. 20 de Março, 1385 neste município, os 
envelopes da Documentação e da Proposta Financeira até às 10:00 Horas 
do dia 25 de Agosto de 2014, quando a partir deste, será dado inicio à 
abertura dos envelopes referentes a esta chamada pública, cujo objeto é: 
 
 - A aquisição de Merenda Escolar da Agricultura Familiar, para ser 
distribuída nas Escolas Municipais, conforme segue: 
 

Item Objetos Quant. 
01 Cebola 100 Kg. 
02 Cenoura 100 Kg. 
03 Mandioca 150 Kg. 
04 Suco de Uva 200 Lts. 

Obs.: A qualidade nutricional dos produtos será avaliada pela equipe da 
Sec. Mun. de Educação. 

II - Do Pagamento: O pagamento será efetuado conforme disponibilidade 
Financeira da Prefeitura Municipal e Liberação dos recursos do PNAE. 
 
III - Da execução do objeto: A execução do objeto será conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação para os vendedores, sendo 



que as mercadorias deverão ser entregue na Sec. Mun. de Educação, num 
prazo máximo de 03 (Três) dias, nas quantidades solicitadas.   
 
IV - Dos envelopes: A Documentação e a Proposta Financeira deverão ser 
entregues em Envelopes, endereçados ao município licitante, contendo na 
parte externa frontal o numero do Edital Chamada Publica e  nome do 
proponente. 
 
V - Da Documentação: O envelope referente à documentação deverá 
conter, no mínimo: 
 
a) Cópia do CPF e da RG do vendedor, para fins de assinar contrato, se for 
o caso; 
b)Copia do Talão de Notas Fiscais de Produtor; 
c) Copia da Carta de Aptidão.  
 
VI - Da Habilitação: Serão considerados habilitados os licitantes que 
apresentarem a documentação do item V deste Edital, em via original ou 
copia. 
 
VII - Da Proposta: A proposta deverá ser assinada pelo licitante ou 
representante legal, redigida em português, de forma clara, não podendo 
conter rasuras ou entrelinhas. 
 
VIII - Do critério e Julgamento: As propostas apresentadas de acordo 
com as especificações e exigências deste edital serão classificadas pela 
ordem crescente dos preços e será considerado vencedor o licitante que 
apresentar o MENOR PREÇO UNITARIO dentre os qualificados, 
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços. 
 
IX - Da Aceitabilidade dos preços: Serão considerados excessivos, 
acarretando a desclassificação da proposta, os preços que não estejam de 
acordo com o valor de mercado. 
  
X - Da Dotação Orçamentária: São as Constantes no Orçamento para 
2014 do Município de São José das Missões. 
 
XI - Das informações e esclarecimentos: Os interessados poderão obter 
informações complementares sobre a Chamada Pública e aquisição do 



Edital na Prefeitura Municipal de São José das Missões, sito a Av. 20 de 
Março ,1385, das 08 às 12:00 e das 13:30hs. as 17:30 horas, ou ainda pelo 
telefone (055) 3753 -1106, no mesmo horário. 
 
XII - Outras Disposições: A apresentação dos envelopes por parte do 
licitante implica a total concordância com as condições do Edital de 
licitação, exceto quanto à(s) cláusula(s) tempestivamente impugnada(s) 
com decisão administrativa ainda não transitada em julgado. 
 
É facultativa à Comissão Permanente de licitação, em qualquer fase desta, a 
promoção de diligencias destinadas a esclarecer ou completar a instrução 
do procedimento, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que 
deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 horas. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DAS MISSÕES/RS, AOS 21 DE JULHO DE 2014. 

 
 
_______________________________________ 

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 
 
 
SERGIO RIBEIRO DO NASCIMENTO 
Séc. Mun. Da Administração 

 


