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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/PMT/2015 
 
DATA DE ABERTURA:  26/01/2015 
HORÁRIO:  09h00;  
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Departamento de Licitações  da Prefeitura Municipal 
de Tijucas, á Rua Coronel Buchelle, 01, Centro, Tij ucas, SC. 
 
O Município de Tijucas , através da Secretaria Municipal de Educação , por meio do 
Pregoeiro, instituído pelo Decreto 973/2015, comunica aos interessados que fará realizar 
licitação do tipo menor preço por item , sob a modalidade de Pregão, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666, de 21/06/93, com as devidas alterações, Decreto 159 
de 09/08/2006, Decreto 137 de 15 de Maio de 2006, Decreto 443/2009 de 04 de Setembro 
de 2009 e Lei Complementar 123 de 14/12/2006 , e demais normas pertinentes. 
 
I – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
CORRELATOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC,  conforme especificações 
e quantidades estimadas constantes do Anexo I. 
 
1.2. Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 
- Termo de Referência (Anexo I); 
- Declaração de cumprimento dos requisitos habilita tórios (Anexo II); 
Credenciamento  
- Declaração de inexistência de fatos impeditivos; (Anexo III); Documentação  
- Certidão Emitida pela Junta Comercial ou Declaraç ão de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (Anexo IV); Credenciamento  
- Minuta de contrato (Anexo V). 

II - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. As empresas que desejarem participar deste pregão deverão entregar ao Pregoeiro, na 
data e horário estipulados para abertura, em envelopes separados e lacrados , 
respectivamente, a "PROPOSTA" e a "DOCUMENTAÇÃO" , contendo na parte externa o 
termo PROPOSTA DE PREÇOS ou DOCUMENTAÇÃO, conforme o caso, o número do 
edital, o nome da empresa e o número do CNPJ. Conforme o modelo: 
 
PROPOSTA DE PREÇOS ou DOCUMENTAÇÃO (conforme o envelope) 
PREGÃO Nº 012/PMT/2015 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
Nº DO CNPJ 
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2.2. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, recuperação 
judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação, as empresas estrangeiras que não 
funcionem no país e aqueles que tenham sido declarados inidôneos ou que estejam 
cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, conforme 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
2.3. Também não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que 
seja sua forma de constituição. 
 
2.4. Não será admitida a participação de empresas d istintas valendo-se de um único 
representante.  
 
2.5. Somente será admitida a participação de empres as pertinentes ao ramo 
específico, conforme o objeto do edital.  
 
III – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Para participarem da sessão pública, os representantes das proponentes deverão 
credenciar-se junto ao Pregoeiro, identificando-se e apresentando documento(s) (Carteira 
de Identidade ou documento com foto que o identifiq ue) que lhes confira poderes para 
formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, ocasião em que 
também deverão ser entregues os envelopes de que trata o item 2.1 deste edital. 
 
3.1.1. O credenciamento far-se-á através de instrum ento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida em car tório acompanhada dos demais 
documentos demonstrativos da cadeia de outorgas (in clusive contrato social ou 
estatuto acompanhado da ata de eleição e posse da d iretoria, constando o nome do 
primeiro outorgante), que confira ao outorgado pode res para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pe rtinentes ao certame, em nome 
da proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirige nte ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar o respectivo contrato  social ou estatuto 
acompanhado da ata de eleição e posse da diretoria,  no qual estejam expressos 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, entendido que, no caso de a representa ção exigir a assinatura de mais 
de uma pessoa, aquela que estiver presente deverá e star munida de mandato 
outorgado pelas ausentes, na forma definida no iníc io deste item. ´Credenciamento´.  
 
3.1.2. Os documentos necessários ao credenciamento, que serão juntados aos autos,  
poderão ser apresentados nos seus originais, por cópias autenticadas em cartório ou pelo 
Pregoeiro ou por sua equipe de apoio, observado o subitem 3.1.3 . 
 
NOTA: Estes documentos serão utilizados para comprovar os poderes do representante da 
proponente e deverão ser apresentados por ocasião do credenciamento, NÃO devendo 
estar inclusos nos envelopes de documentação ou de proposta, sendo que os 
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representantes dos licitantes devem trazê-los consigo e entregá-los ao  Pregoeiro em 
mãos. 
 
3.1.3. Somente serão autenticadas pelo Pregoeiro ou  por sua equipe de apoio 
fotocópias legíveis e que possam ser conferidas com  o documento original, até 10 
(dez) minutos antes do início da sessão . 
 
3.1.4. Visando à racionalização dos trabalhos, é co nveniente que a autenticação de 
documentos pelo Pregoeiro ou por sua equipe de apoi o seja solicitada antes da 
realização da sessão de recebimento das propostas.  
 
3.2. A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em 
desacordo com este capítulo, ou ainda a ausência do representante, equivale à renúncia 
por parte do licitante ao direito de apresentar lances durante a sessão e de praticar os 
demais atos inerentes ao certame, inclusive quanto a recursos. 
 
3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se  enquadrarem como tal 
e desejarem obter benefícios da Lei Complementar 12 3 de 14 de dezembro de 2006, 
deverão apresentar a Declaração ou Certidão Expedid a pela Junta Comercial  
(emissão mínima de 06 (seis) meses anterior ao cert ame) constante no Anexo IV 
deste Edital, juntamente com o CREDENCIAMENTO.  
 
3.4. Declaração de cumprimento dos requisitos habil itatórios (Anexo II); o 
CREDENCIAMENTO. 
 
IV - DA PROPOSTA 
 
4.1. A proposta deverá ser datilografada ou impressa e apresentada sem alternativas, 
emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas devendo constar: 
 
a) Especificação da AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS  
conforme Anexo I; 
b) Preço unitário e total, em valores numéricos ou por extenso, em moeda nacional, (duas 
casas após a vírgula); 
c) Todos os preços unitários/globais não poderão ul trapassar a Estimativa de Preços 
conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. O  item da proposta que 
ultrapassar o valor estimado será desclassificado;  
d)  Os itens não cotados deverão aparecer na propos ta sem valor ou com valor igual 
a zero, visando a agilidade dos trabalhos do Pregoe iro e Equipe de Apoio.  
e) AS EMPRESAS QUE DESEJAREM RACIONALIZAR OS TRABAL HOS, PODEM, 
SOLICITAR E APRESENTAR a ESTIMATIVA DE PREÇOS além de Impresso 
(devidamente assinado), em, “ PEN DRIVE”, “E_MAIL”  OU “CD”, cujos dados poderão 
ser obtido através do aplicativo “Autocotação da Be tha Sistemas” disponível na 
internet (ver instruções abaixo), apresentar a marc a do bem licitado (exceto para 



                                                                                                                       
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

4 

Rua: Coronel Büchelle, nº 01 – Centro - 88.200-000- TIJUCAS /SC              Fone: (0xx48) 3263-8113/8140/8154 - Fax: 

(0xx48) 3263-8113                 CNPJ: 82.577.636/0001-65  -  E-Mail: licitacao@tiju cas.sc.gov.br  

 
 

EESSTTAA DDOO  DDEE  SSAA NNTTAA   CCAA TTAA RRIINNAA   
PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL   DDEE  TTIIJJ UUCCAA SS    

SSeeccrreettaarr iiaa  MMuunniicciippaall   ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  
 

serviços), preço unitário e demais informações nele  prescritas, cuja forma de 
pagamento será conforme o previsto no item 10.1 do edital. 
INSTRUÇÃO PARA O BAIXAR O APLICATIVO NA SEGUINTE SE QUÊNCIA: 
- endereço: http://download.betha.com.br; 
- clique no link: “Compras-autocotação”; 
- informe no campo USUÁRIO: “fornecedores15” e no c ampo SENHA: “preftijucas” - 
ou cadastre um “usuário” e “senha” e “ENTRAR”; 
- clique no link “2.0.02 – 23/09/2011 16:47” ou até  mesmo outro que esteja mais 
atualizado; e 
- clique no link “completo.exe” para baixar o aplic ativo e o instale. 
Nota: para gerar o formulário que servirá de “Anexo  Complementar Impresso” com 
todos os itens do objeto do edital, a licitante dev erá enviar ao Departamento de 
Licitação desta Prefeitura, os dados da empresa (No me Empresarial, CNPJ, endereço 
e telefone) e solicitação de arquivo do Sistema Bet ha respectivo, no seguinte 
endereço: licita@tijucas.sc.gov.br. 
 
4.2. A simples participação neste certame implica em: 
 
a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital; 
b) Que no preço final proposto para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
CORRELATOS, estão inclusos todos os impostos taxas e fretes e que também estão 
deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos. 
c) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias; 
d) A forma de aquisição será conforme necessidade, com vigência até 31/12/2015; 

V - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Na classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item 
desde que atendidas as especificações constantes deste Pregão.   
 
5.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em 
desacordo. 
 
5.3. Serão classificados pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de 
menor preço, em conformidade com o Anexo I , e as propostas em valores sucessivos e 
superiores até 10%, relativamente à de menor preço. 
 
5.4. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 5.3. o 
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 
5.4.1 Ressalta-se que no item 5.4., os preços oferecidos devem estar compatíveis com os 
praticados no mercado, conforme definidos no Anexo I. 
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5.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes sempre sobre o menor 
valor (lance), a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 
 
5.6. Caso as propostas apresentadas por Microempres as e Empresas de Pequeno 
Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) supe riores à proposta mais bem 
classificada, lhes será assegurada preferência de c ontratação. 
 
5.7 A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo má ximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclus ão.  
 
5.8. Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno  Porte apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do c ertame, será adjudicado o objeto 
a seu favor. (Artigo 45, I) 
 
5.9. Em não ocorrendo a contratação da Microempresa  e Empresa de Pequeno Porte 
mais bem classificada, serão convocadas as remanesc entes que porventura se 
enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. (Artigo 45, II ) 
 
5.10. No caso de equivalência dos valores apresenta dos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco  por cento), será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela q ue primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. (Artigo 45, III) 
 
5.11. Na hipótese da não-contratação, o objeto lici tado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. (Artig o 45, parágrafo 2º) 

5.12. Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido 
ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham 
a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação.  

5.12.1 Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço 
para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do valor orçado pela administração. 

5.12.2 Dos licitantes classificados na forma do item 5.12.1, cujo valor global da proposta for 
inferior a 80% (oitenta por cento) do valor orçado pela administração, será exigida, para a 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no 
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§ 1º do art. 56, Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do item 5.12.1 e o 
valor da correspondente proposta.   

5.12.3 Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
5.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes do Item VII, deste Edital. 
 
5.14. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 
classificada, em conformidade com os requisitos do edital, decidindo motivadamente a 
respeito, desclassificando aquelas que com ele não se harmonizarem. 
 
5.15. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
pelo licitante que a tiver formulado. 
 
5.16. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
 
5.17. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto deste Edital, para o qual apresentou proposta. 
 
5.18. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um 
preço melhor. 
 
5.19. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 
relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos licitantes presentes e pela 
equipe de apoio. 
 
5.20. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
5.21. Considerando o último Lance ofertado pelo Pro ponente e desistência dos 
demais participantes, este Lance poderá ser novamen te renovado.  
 
 
VI - DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. Os documentos necessários à habilitação deverão compor o envelope 
"DOCUMENTAÇÃO" e poderão ser apresentados nos seus originais, por cópias 
autenticadas em cartório, ou, ainda, por cópias acompanhadas dos originais para 
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conferência e autenticação pelo Pregoeiro ou por sua equipe de apoio, observado o contido 
nos itens 3.1.3 e 3.1.4. 
 
6.2 O licitante deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar deste 
certame: 
 
a) Declaração expressa do responsável pela empresa de que a mesma não está impedida de 
participar de licitações promovidas por órgãos ou Entidade Pública, (Anexo III); Documentação;  
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria 
MF nº 443, de 17 de outubro de 2014 
c) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado; 
d) Certidão Negativa de Débito junto ao Município; 
e) Certificado de Regularidade de Situação – FGTS; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo 
com a Lei 12.440/2011; 
 
6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.  
 
6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação 
do certame licitatório, deverão apresentar toda a d ocumentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal , mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
6.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da r egularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo te rmo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.  
 
6.4.2. A não-regularização da documentação, no praz o previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, sendo facultado a Administração convo car os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do con trato, ou revogar a licitação.  
 
VII - DAS PENALIDADES 
 
7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, 
será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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7.2. Outras Penalidades: o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
contratado às penalidades previstas no Art. 86 e 87 da Lei 8666/93, que será: 
 
a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
b) suspensão temporária de participação em licitaçã o e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo de até 5 (cinco) anos ; 
 
VIII – DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 
 
8.1. A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do Artigo 12 do Decreto 
Municipal nº 159 de 09.08.2006.  
 
8.2. Existindo a intenção de interpor recurso, a licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro, 
de viva voz, imediatamente após a declaração dos vencedores. O prazo para juntada das 
razões de recurso é de 03 dias (Artigo 4º, XVIII, da Lei 10520/2002 c/c Artigo 11, XXI do 
Decreto 159/2006)  
 
8.2.1. Somente no momento da declaração dos vencedores é que há a possibilidade de 
interposição de recurso, seja sobre a classificação/desclassificação de propostas, seja 
sobre a habilitação/inabilitação de licitantes. Portanto, é nesse momento que os 
participantes devem, caso ainda existam dúvidas, solicitar vista de documentos e, se for o 
caso, manifestar sua intenção de interpor recurso. 
 
8.3. A manifestação necessariamente explicitará mot ivação consistente, que será 
liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidi rá pela sua aceitação ou não.  
 
8.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, quando da declaração dos 
vencedores, implicará na decadência do direito de recurso e ensejará a adjudicação do 
objeto pela Pregoeira à vencedora. 
 
8.5. Admitido o recurso, a licitante disporá do prazo de 3 (três) dias corridos  para 
apresentação das razões , por escrito, que serão disponibilizadas a todas as participantes, 
tão logo autuadas. 
 
8.6. Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) dias corridos , 
contados a partir do término do prazo da recorrente.  
 
8.7. É assegurada às licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de 
subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões. Sendo assim, os autos do processo 
permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala do Departamento de 
Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Tijucas, com endereço já referido neste 
edital. 
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8.8. As razões dos recursos, bem assim suas contra-razões, deverão ser apresentadas por 
escrito e dirigidas à condutora do processo licitatório, Pregoeiro, que pode rever a sua 
decisão e, se não o fizer, deve encaminhá-los para a autoridade competente que apreciará 
e decidirá sobre o assunto. 
 
8.9. O acolhimento do recurso implica tão somente invalidação daqueles atos que não 
sejam passíveis de aproveitamento. 
 
8.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
legais, bem como os que forem enviados por fax ou c orreio eletrônico.  
 
8.11. Somente serão conhecidos os recursos interpos tos tempestivamente e 
protocolado no Setor de Licitações no Endereço: Rua : Coronel Büchelle, nº 01 –  
Centro - 88.200-000- TIJUCAS /SC. Horário – 08h00 à s 12h00 e das 13h30 às 17h30 –  
Segunda a Sexta Feira.                      
 
IX - DA DOTAÇÃO 
 
9.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão Presencial correrão à conta dos 
recursos consignados no Orçamento para o ano de 2015, conforme especificações em 
anexo. 
 
Cód. Red.  Unidade Orçamentária  Proj./Ativ.  Elemento Despesa  
81 06.01 2.023 3.3.90.00.00.00.00.00 
 
X - DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias , após a entrega da Nota Fiscal , a favor 
do licitante vencedor, conforme minuta de Contrato em anexo. 
 
10.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência. 
 
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. O presente edital e anexos estão disponibilizados no Departamento de Licitações, da 
Prefeitura Municipal de Tijucas, e no site do município, 
http://www.tijucas.sc.gov.br/editais-de-licitacoes . 
 
11.2. O Pregoeiro, não permite a utilização de apar elhos celulares e a comunicação 
entre os licitantes, sendo que os presentes serão a dvertidos no ato da sessão do 
Pregão.  
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11.3. O Pregoeiro, não permite a comunicação dos li citantes, sendo que os presentes 
serão advertidos no ato da sessão do Pregão. 
 
11.4. O Pregoeiro poderá estabelecer a redução míni ma de cada lance, bem como, 
determinar o tempo máximo que cada licitante dispõe  para renovar a proposta, ainda 
no decorrer dos lances modificar o andamento para m aior celeridade, informando 
aos licitantes, no início da sessão do Pregão. 
 
11.5. O Pregoeiro, no momento da sessão poderá cons ultar documentos via internet 
ou outra forma que por ele achar interessante para não haver dúvidas.  
 
11.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta e/ou 
apresentação de documentação relativa ao presente certame. 
 
11.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou 
em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 
 
11.8. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 
previsto no Parágrafo 1º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso II, Art. 65, Lei nº 
9648/98. 
 
11.9. Se as licitantes vencedoras deixarem de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito e aceita 
pelo Departamento de Licitações, restará caduco o seu direito de vencedor, sujeitando-se 
às penalidades aludidas no capítulo VII deste edital. 
 
11.10. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e prop osta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo 
possível a promoção de diligência conforme Art. 43,  § 3º, Lei 8.666/93, destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do process o. 
 
11.11. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, 
será o resultado da licitação submetido ao Chefe do Poder Executivo para o procedimento 
de homologação. 
 
11.12. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica 
em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de 
impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o 
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 
 
11.13. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas, por escrito, ao 



                                                                                                                       
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

11 

Rua: Coronel Büchelle, nº 01 – Centro - 88.200-000- TIJUCAS /SC              Fone: (0xx48) 3263-8113/8140/8154 - Fax: 

(0xx48) 3263-8113                 CNPJ: 82.577.636/0001-65  -  E-Mail: licitacao@tiju cas.sc.gov.br  

 
 

EESSTTAA DDOO  DDEE  SSAA NNTTAA   CCAA TTAA RRIINNAA   
PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL   DDEE  TTIIJJ UUCCAA SS    

SSeeccrreettaarr iiaa  MMuunniicciippaall   ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  
 

Departamento de Licitação pelo telefone (0xx48) 3263-8113 3263-8154 3263-8140 e       
e-mail: licitacao@tijucas.sc.gov.br. 
 
Tijucas, SC, 09 de janeiro de 2015. 

 

 
 

LORENA DE OLIVEIRA SILVA 
Secretária de Municipal de Educação 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Em razão da necessidade de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
CORRELATOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC,  no ano de 2014, foi 
autorizado pelo Chefe do Poder Executivo, a abertura de procedimento licitatório na 
modalidade Pregão com vistas à aquisição em epígrafe.  
 
O fornecimento deverá atender às exigências e especificações abaixo discriminadas: 
 

a) Deverão ser disponibilizados os comprovantes da AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS, dos quais constarão 
obrigatoriamente as seguintes informações: data do fornecimento, 
quantidades, matrícula e assinatura do servidor responsável pelo 
recebimento; 

b) Deverão ser prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendidas 
prontamente todas as reclamações pertinentes que porventura surjam 
durante a execução do contrato; 

c) Para efeito do faturamento, os valores deverão refletir aqueles da 
ocasião do fornecimento, sendo que os preços cobrados não poderão 
ser superiores àqueles praticados pela empresa para venda à varejo; 
considerando, inclusive, os preços promocionais; 

d)  A empresa deverá responder por quaisquer danos pessoais ou 
materiais ocasionados por seus empregados durante a execução do 
contrato. 

e) A forma de Aquisição será conforme necessidade,c om vigência 
até 31.12.2015. 

f) A proposta deverá apresentar preço unitário, mar ca, preço total e 
especificação do objeto licitado.  

g) Os pedidos serão emitidos sem fixação de faturamento mínimo. 
h) SOMENTE SERÁ ACEITO NOTA FISCAL ELETRÔNICA E CUPOM 

FISCAL PARA PRODUTOS.   
i) A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS  deverá ser 

entregue após a solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio,  
no depósito Central da Educação na Prefeitura até 0 3 (três) dias exceto os 
frios. Os frios devem ser entregues nas Unidades Es colares, conforme o 
calendário de entrega semanal definido por esta Sec retaria em carro 
refrigerado , com vigência até dia 31/12/2015.   

j) SOLICITA-SE AMOSTRA DOS ITENS 02, 05, 06, 07, 08 , 09, 12, 13, 14, 23, 
25, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64,  QUE DEVERÃO SER ENTREGUES 5 (CINCO DIAS UTEIS) ANTES 
DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO NO DEPÓSITO DA PREFEITURA ( RUA 
CORONEL BUCHELLE, CENTRO) COM AS NUTRICIONISTAS 
RESPONSÁVEIS VANESSA CARVALHO DA SILVA E GRAZIELI M OTTER 
POSSAMAI DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS.  
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ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 
O cálculo da despesa foi efetuado com base nos preços atuais praticados no mercado, 
conforme planilha abaixo, não podendo ultrapassar estes valores sob pena de 
desclassificação, conforme item 4.1, letra “c” do presente edital. 
 

Item Quantidade  Unid.  Preço 
Máximo 

Especificação  

1 8.000 KG 1,89 Açúcar refinado - Característica Técnicas: produto 
processado da cana-de-açúcar com moagem 

refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, 
bolor, rendimento insatisfatório, coloração e misturas 
e peso insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta, 

acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno 
leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de Validade: 
mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informações nutricionais. 
2 2.000 KG 8,70 Achocolatado em pó - Ingredientes básicos: cacau e 

açúcar, malto dextrina, sal, aroma de baunilha e 
estabilizante lecitina de soja. Sem adição de leite em 

pó ou soro de leite. Não deverá apresentar 
(problemas com homogeneidade, diluição 
inadequada, excesso de açúcar, misturas 

inadequadas ao produto), presença de impurezas, 
formação de grumos, cheiro forte e intenso, 

coloração escura ou clara não característica, sabor 
alterado por mistura e peso insatisfatório. 

Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em 
polietileno ou potes plásticos bem vedados de 1 Kg. 
Prazo de Validade: mínimo de 3 meses a partir da 

data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. 

3 800 KG 5,20 Amido de milho - Produto amiláceo extraído de 
milho. Deve ser fabricado a partir de matérias primas 

sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de 
parasitas. Não poderá apresentar umidade, 
fermentação ou ranço. Deve produzir ligeira 

crepitação quando comprimido entre os dedos. Não 
deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou 
cheiro não característico. Embalagem: deve estar 
intacta, vedada, acondicionada em sacos plásticos 

reforçados ou caixas, com peso liquido de 1 kg. 
Prazo de Validade: mínimo de 3 meses a partir da 

data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo 
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as seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. 
4 14.000 KG 1,99 Arroz Parboilizado tipo I - Características Técnicas: 

Grupo: Beneficiado, Subgrupo: Parboilizado, Classe: 
Longo Fino, Tipo I. O produto não deve apresentar 

grãos disformes, percentuais de impurezas acima de 
5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), 
cheiro forte, intenso e não característico, preparação 

dietética final inadequada - empapamento. 
Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em 

pacotes de 1 kg, em polietileno transparente, 
atóxico. Prazo de Validade: mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. A rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

5 200 LT 3,99 Bebida de soja sem sabor. Embalagem tetra pack ou 
tetra brick asseptic com 01 litro. Deve apresentar 

embalagem íntegra, coloração clara com 
consistencia líquida isenta de grumos odor e sabor 

azedo. Não deve conter glúten e lactose. A 
rotulagem deve conter no minimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 
de validade, lote e informações nutricionais. 

6 3.000 PCT 3,49 Biscoito salgado, tipo cream Cracker Composição 
básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, água, sal e demais substâncias 
permitidas. Acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico hermeticamente vedados com 
no mínimo 400g e embalados em caixa de papelão 
limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 

partir da data de entrega na unidade 
7 3.000 PCT 2,99 Biscoito doce tipo Maria, composição básica: farinha 

de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, 
açúcar e demais substâncias permitidas. 

Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico 
hermeticamente vedados com no mínimo 400g e 
embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e 

resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 
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partir da data de entrega na unidade requisitante. 
8 80 PCT 3,90 Biscoito sem glúten. Ingredientes: amido de milho, 

açúcar, ovos, leite em pó, margarina, sal. Não 
poderá conter ingredientes que com glúten, A 

embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar 

validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante, embalagem de 250 

g. 
9 3.000 PCT 5,98 CAFÉ PURO, TORRADO E MOÍDO, SELO DE 

PUREZA ABIC EMBALAGEM DE 500 GR A VÁCUO 
- EXTRA FORTE 

10 500 PCT 2,49 Canela em Pó - Produto alimentício em pó fino, puro. 
Deve apresentar coloração marrom claro, cheiro 

aromático e sabor característico de canela. 
Embalagem plástica íntegra, atóxica, de 100g. 

Rótulo com indicação do fabricante, produto, peso, 
ingredientes, data de prazo de validade e demais 

especificações exigidas na legislação vigente. Livre 
de insetos e fungos. Registro no órgão competente. 

11 900 PCT 2,75 Condimento colorífico em pó de primeira, constituído 
de matéria prima de boa qualidade e apresentar 

aspecto, cor, cheiro e sabor característico do 
produto, contendo no máximo10% de sal, de acordo 
com as normas vigentes. Embalagem de até 400g. 
Rotulo com indicação do fabricante, produto, peso, 

ingredientes, data de validade e demais 
especificações exigidas na legislação vigente. 

Validade no mínimo 6 meses, a partir da data de 
entrega 

12 1.500 PT 1,99 Doce de fruta - Sabores: morango, uva, goiaba, 
banana, pêssego, maçã ou abobora. Embalagem: 
pote plástico em polietileno transparente, atóxico, 
integro, com tampa e lacre de proteção, contendo 

500g. A rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. Validade mínima de 3 (três) meses a 

partir da data da entrega. 
13 1.500 PT 3,50 Doce de leite cremoso. Contendo leite, açúcar, 

xarope de glicose, sal, estabilizante citrato de sódio, 
sem glúten. Potes de polietileno de 400g. Prazo 

mínimo de validade de 06 meses a partir da data de 
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 
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nutricionais. 
14 4.500 UN 1,59 Extrato de tomate. Concentrado, contendo polpa de 

tomate, sal e açúcar, sem pimenta, sem aditivos 
químicos. Embalagem em sache com até 340 

gramas, não podendo ser violada, livre de parasitas 
e de qualquer substância nociva, odores estranhos, 
prazo de validade mínimade 06 meses a partir da 

data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: nome e/ou marca, 

ingredientes, data de validade, lote e informações 
nutricionais. 

15 1.000 PCT 2,90 Farinha de arroz Características Técnicas: farinha de 
coloração branca, com cheiro e sabor característico 
de arroz, deve estar livre de sujidades e impurezas. 
Isenta de glúten. Na embalagem deverá conter as 
seguintes informações: indicação do fabricante, 
ingredientes, data de validade e peso. Prazo de 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega. Embalagem 200 a 500g. 
16 100 PCT 2,25 Farinha de aveia, integral, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 
15% por peso, acondicionado em sacos plástico 

apropriados, fechados, embalagem de 200g a 500g. 
Na embalagem deverá conter as seguintes 

informações: Indicação do fabricante, ingredientes, 
data de validade e peso. Prazo de validade mínima 

de 06 meses a partir da data de entrega. 
17 800 KG 3,50 Farinha de trigo integral - Proveniente da moagem 

do grão inteiro de trigo devidamente limpo e seco, 
embalada em sacos plásticos, limpos, não violados 

resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 70 dias a partir da 
entrega. Pacote 1 kg. 

18 4.000 KG 2,49 Farinha de Trigo Especial ou de primeira - 
Características Técnicas: Tipo 1. Deve ser fabricada 
a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de 

matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida, fermentada, 

nem rançosa. Especificidade de uso: preparo de 
pães caseiros diversos, bolos e biscoitos. Não 

deverá apresentar cor escura ou mistura com outras 
farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos 

ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 
Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em 
pacotes de polietileno transparente, atóxica, bem 
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vedada, contendo 5kg. Prazo de Validade: mínimo 
de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem 

deve conter no mínimo as seguintes informações: 
nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, 

lote e informações nutricionais. 
19 500 UN 6,80 Farinha Láctea - Farinha láctea vitaminada, 

embalagem pote de polietileno ou lata de alumínio 
com 400g. Na embalagem deverá conter as 

seguintes informações: Indicação do fabricante, 
ingredientes, data de validade e peso. Prazo de 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 

entrega 
20 800 PCT 3,25 Fermento Biológico - Características técnicas: 

Fermento biológico, seco, instantâneo. Embalagem: 
deve estar intacta, acondicionada em pacotes 

resistentes de 100g. Prazo de Validade: Mínimo de 3 
meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes informações: nome 
e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 

informações nutricionais. 
21 1.000 PCT 1,80 Fermento Químico - Características técnicas: 

Fermento químico, em pó, para confecção de bolos. 
Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em 
pacotes resistentes de 100 g. Prazo de Validade: 
mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informações nutricionais. 
22 800 KG 1,49 Fubá de milho médio - Enriquecido com ferro e ácido 

fólico, PRODUZIDO A PARTIR DE MILHO NÃO 
TRANSGENICO. Obtido pela moagem do grão de 

milho; não deverá estar úmido, fermentado ou 
rançoso. Livre de sujidades, materiais terrosos, 

parasitos e larvas. Embalagem de 01KG. Prazo de 
Validade: Mínimo de 6 meses a partir da data de 
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade, lote e informações 

nutricionais. 
23 6.000 LT 4,49 Iogurte - Sabores diversos, com consistência 

cremosa, acondicionada embalagem plástica de 
1Litro. A rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: peso, data de 
processamento, ata de validade, ingredientes, 

carimbo de inspeção estadual ou federal, 
procedência, nome e/ou marca, lote e informações 
nutricionais. Validade mínima de 20 (vinte) dias a 
partir da data de entrega. O fornecedor ganhador 
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deste item deverá deverá entregar o produto nas 
unidades escolares municipais em veículo 

refrigerado conforme solicitação desta secretária. 
24 20.000 LT 1,99 LEITE UHT INTEGRAL/LÍQUIDO FLUÍDO, 

HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA OPACA, 
ESTERELIZADO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA / ENVASADO ASSEPTICAMENTE, 

LIVRE DE ADITIVOS E CONSERVANTES/ 
EMBALAGEM TETRA PACK - 01 LITRO 

25 4.000 UN 8,35 LEITE EM PÓ INTEGRAL, REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, LIVRE DA 

ADITIVOS E CONSERVANTES, DEVE TER BOA 
SOLUBILIDADE.EMBALAGEM DE 400 GR. 

26 400 LATA 12,95 Leite fortificado instantaneo - leite em pó integral 
tipo: ninho. Embalagem 400g. Prazo de Validade: 
Mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informações nutricionais. 
27 500 PCT 3,49 LENTILHA - Obtido de grão ,com aspecto cor, cheiro 

e sabor próprios, com ausência de umidade,isento 
de sujicidades, parasitas e larvas. Embalagens 

plásticas ,atóxicas, resistente ao calor com peso de 
500 grama e validade máxima de 6 meses a contar 
da data de entrega. Suas condições deverão estar 

de acordo com as leis vigentes devidamente 
identificado côo numero de registro no órgão 

competente com rótulo contendo todas informações 
do produto. 

28 3.500 PCT 2,25 MACARRÃO COM OVOS CABELO DE ANJO 
EMBALAGEM DE 500G. FABRICADO A PARTIR 

DAS MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA 
DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS E 

LARVAS. 
29 8.000 PCT 1,85 MACARRÃO PARAFUSO cor amarela, obtida pelo 

amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e 
demais substâncias permitidas, isenta de corantes 

artificiais sujidades, parasitas,admitida umidade 
máxima 13% , Embalagem de 500g, em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 

violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo acondicionados 

em fardos lacrados . A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade 
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requisitante. 
30 80 PCT 3,50 Macarrão tipo parafuso sem glúten - macarrão de 

arroz com ovos corte parafuso em embalagem de 
500g sem glúten e sem lactose. O produto deverá 

estar em conformidade com as leis especificas 
vigentes. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação 

nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. Validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega. 
31 3.000 PT 3,60 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 

COM BOA APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, 
SABOR E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR 
ISENTO DE RANÇO E DE BOLORES. REGISTRO 

DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
EMBALAGEM 500G DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO. 
32 5.000 UN 2,75 OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM 900ML 
33 50.000 UN 0,60 PÃO PARA CACHORRO QUENTE - FRESCO EM 

PERFEITAS CONDIÇÕES PARA CONSUMO 100 
G. 

34 2.500 KG 8,90 PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA - 
EMBALAGEM DE 1KG, SABORES DIVERSOS. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informação 
nutricional, número do lote, data de validade, 

quantidade do produto. Validade Mínima de 6 meses 
a partir da data de entrega. 

35 300 KG 65,40 QUEIJO MUSSARELA- Fatiado individualmente, 
peça de 3 kg. Aspectos externos ,massa lisa e 
fechada,cor branco amarelado, consistência 
Macia,sabor levemente salgado .Odor láctico 

característicos.Prazo de validade 20 dias a partir da 
data de entrega. Registro no ministério da 

agricultura. O FORNECEDOR GANHADOR DESTE 
ITEM DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO NAS 

UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS EM 
VEÍCULO REFRIGERADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. 

36 1.500 KG 1,30 SAL REFINADO IODADO REGIS. NO MINIST. DA 
SAÚDE/EMBALAGEM PADRONIZADA DE 1KG. 

37 1.700 UN 1,20 VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM 900ML 
38 8.000 KG 12,50 Carne bovina sem osso moída Lombo - de primeira. 

Características Técnicas: peça de carne bovina, 
congelada, sem gordura. Carne de cor vermelha 

cereja, elástica, firme e com odor agradável, carne 
dianteiro. Embalagem: deve estar intacta. 

Acondicionada em sacos de polipropileno reforçado 
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e revestido por caixa de papelão (tipo Kraft) ou caixa 
plástica limpa, de até 20 kg (embalados em pacotes 

de 1 kg de forma que não grudem nos demais, 
depois de congelados, com a especificação do peso 

em cada pacote). A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: peso, data de 

processamento, data de validade, carimbo de 
inspeção estadual ou federal, procedência da carne, 
nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. 
Prazo de Validade: mínimo de 3 meses a partir da 
data de entrega. Apresentar em anexo a proposta 
documentos que comprovem a inspeção sanitária 
dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), 
de acordo com a legislação vigente. O fornecedor 

ganhador deste item deverá entregar o produto nas 
unidades escolares municipais em veículo 

refrigerado conforme solicitação desta secretária. 
39 8.000 KG 13,90 Carne bovina em pedaços Paleta - miolo sem 

músculo Características Técnicas: Peça de carne 
bovina, cortada em cubos, congelada, sem gordura 

(percentual admitido de até 5% por peça), sem 
cartilagens e nervos. Carne de cor vermelha cereja, 
elástica, firme e com odor agradável. Embalagem: 

deve estar intacta. Acondicionada em sacos de 
polipropileno reforçado, contendo 1Kg e revestido 
por caixa de papelão (tipo Kraft) ou caixa plástica 
limpa, de até 20 kg, A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: peso, data de 

processamento, data de validade, carimbo de 
inspeção estadual ou federal, procedência da carne, 
nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. 
Prazo de Validade: mínimo de 3 meses a partir da 
data de entrega. Apresentar em anexo a proposta 
documentos que comprovem a inspeção sanitária 
dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), 
de acordo com a legislação vigente. O fornecedor 

ganhador deste item deverá entregar o produto nas 
unidades escolares municipais em veículo 

refrigerado conforme solicitação desta secretaria. 
40 8.000 KG 6,99 Coxa e sobrecoxa de frango com osso - 

Características Técnicas: Congelado com pesagem 
média de 250g por peça. A ave deve ter contornos 

definidos, firmes e sem manchas, peça lisa e 
coloração clara, pele aderente e odor característico. 
Não deve apresentar sujidades, penas e carcaça. 
Não poderá conter excesso de gelo. Embalagem: 

deve estar intacta, acondicionada em sacos de 
polietileno ou bandejas de isopor revestidas por 
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polietileno, contendo 1Kg. Prazo de Validade: 
mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 
informações: peso, data de processamento, data de 
validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, 

procedência da carne, nome e/ou marca, lote e 
informações nutricionais. Apresentar em anexo a 
proposta documentos que comprovem a inspeção 

sanitária dos produtos fornecidos pela indústria 
(frigorífico), de acordo com a legislação vigente. O 
fornecedor ganhador deste item deverá entregar o 

produto nas unidades escolares municipais em 
veículo refrigerado conforme solicitação desta 

secretária. 
41 6.000 KG 15,00 Filé de pescado,sem espinhos, congelado de 

primeira qualidade,limpo sem pele, sem sujidades, 
isento de aditivos ou substancias estranhas ao 

produto que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais,isento de toda 

e qualquer evidencia de 
decomposição,acondicionados em embalagem 

plásticas apropriadas em pacotes de 01 kg COM 
VALIDADE MÁXIMA 12 MESES. O FORNECEDOR 
GANHADOR DESTE ITEM DEVERÁ ENTREGAR O 

PRODUTO NAS UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS EM VEÍCULO REFRIGERADO 

CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA. 
42 8.000 KG 7,99 Peito de frango com osso - Apresentar-se 

congelado, embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam 
a integridade do produto. A rotulagem deve conter 

no mínimo as seguintes informações: peso, data de 
processamento, data de validade, carimbo de 

inspeção estadual ou federal, procedência da carne, 
nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. 
Prazo de Validade: mínimo de 3 meses a partir da 
data de entrega. Apresentar em anexo a proposta 
documentos que comprovem a inspeção sanitária 
dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), 
de acordo com a legislação vigente. O fornecedor 

ganhador deste item deverá entregar o produto nas 
unidades escolares municipais em veículo 

refrigerado conforme solicitação desta secretária. 
43 3.000 KG 5,94 Salsicha de Frango Congelada - Características 

Técnicas: Produto da emulsão de carne de frango, 
em forma de gomos embutidas em tripa 

artificialmente, cozida, defumada, descascada. 
Ingredientes: Carnes de frango, proteína vegetal, 
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amido, glucose, sal, especiarias, conservantes e 
corante natural Embalagem hermeticamente fechada 

(vácuo) de até 3kg. A rotulagem deve conter no 
mínimo as seguintes informações: peso, data de 

validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, 
procedência, nome e/ou marca, lote e informações 

nutricionais. O fornecedor ganhador deste item 
deverá entregar o produto nas unidades escolares 

municipais em veículo refrigerado conforme 
solicitação desta secretária. 

44 8.000 KG 2,25 BATATA INGLESA SUJA FRESCA, EM BOAS 
CONDIÇÕES PARA O CONSUMO. 

45 5.500 KG 1,90 Cebola de cabeça de primeira, sem rama, fresca 
compacta e firme sem lesões de origem física ou 

mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas 
com tamanho e coloração uniformes, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas. DEVERÁ SER 
ENTREGUE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS 

TRANSPARENTES COM PESO IDENTIFICADO 
CONFORME SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 

POR ESCOLA. 
46 3.000 KG 6,70 Feijão Vermelho tipo 1, classe vermelho, novo, 

constituído de grãos inteiros e sadios com teor de 
umidade máxima de 15%, isento de material terroso, 
sujidades e mistura de outras variedades e espécies, 

embalagem de 1 kg em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, 

resistentes que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados . A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante 
47 3.000 KG 4,20 Feijão Preto tipo 1,classe preto, novo, constituído de 

grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima 
de 15%, isento de material terroso, sujidades e 

mistura de outras variedades e espécies, 
embalagem de 1 kg em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade do produto 
até o momento do consumo acondicionados em 
fardos lacrados . A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto 
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deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) 
meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante 
48 800 KG 3,50 Laranja lima, de primeira, in natura, apresentando 

grau de maturação adequado a manipulação, 
transporte e consumo;isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte. DEVERÁ SER 

ENTREGUE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TRANSPARENTES COM PESO IDENTIFICADO 
CONFORME SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 

POR ESCOLA. 
49 10.000 KG 1,50 Laranja Pêra, de primeira, in natura, apresentando 

grau de maturação adequado a manipulação, 
transporte e consumo;isenta de sujidades, parasitas 
e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 
oriunda de manuseio ou transporte.DEVERÁ SER 

ENTREGUE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TRANSPARENTES COM PESO IDENTIFICADO 
CONFORME SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 

POR ESCOLA. 
50 800 KG 7,99 maçã argentina, peso aproximadamente 100 g 
51 6.000 KG 3,80 MAÇÃ FUGI FRESCA, EM BOAS CONDIÇÕES 

PARA O CONSUMO. DEVERÁ SER ENTREGUE 
EM EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 

COM PESO IDENTIFICADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE POR ESCOLA. 

52 800 UN 3,90 mamão formosa, frutos de cor alaranjada, com 18 
cm a 22 cm de comprimento, 15 a 17 cm de 

diâmetro e 0,7 a 1,5 quilo de peso médio. DEVERÁ 
SER ENTREGUE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TRANSPARENTES COM PESO IDENTIFICADO 
CONFORME SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE 

POR ESCOLA. 
53 800 KG 5,50 pêra argentina , peso aproximadamente 100 g 
54 4.000 KG 3,90 Tomate - aspecto globoso, cor vermelha, classificada 

como legume, graúda, de polpa firme e intacta, 
isento de enfermidades boa qualidade, livres de 

resíduos de fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de 

manuseio ou transporte, acondicionado em sacos 
plásticos por quilo. DEVERÁ SER ENTREGUE EM 
EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 

COM PESO IDENTIFICADO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DE QUANTIDADE POR ESCOLA 

55 200 LATA 27,59 Fórmula infantil de seguimento, para bebês apartir 
do sexto mês de vida, lata 400 g, tipo nan pró 2. 

56 50 LATA 25,69 Fórmula infantil para lactentes com proteínas lácteas 
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para bebês de 0-6 meses de idade, lata 400g .Tipo 
aptamil 1. 

57 200 LATA 22,59 Fórmula infantil para lactentes com proteínas lácteas 
para bebês de 6-12 meses de idade, lata 400g .Tipo 

aptamil 2. 
58 50 LATA 29,90 Fórmula infantil de segmento para lactentes e 

crianças de primeira infância de 0 á 6 meses de 
idade, adicionada de prebióticos, DHA e ARA e 

nucleotídeos, lata 400g tipo Nan comfor 1. 
59 200 LATA 25,00 Fórmula infantil de segmento para lactentes e 

crianças de primeira infância a partir do sexto mês, 
adicionada de prebióticos, DHA e ARA e 
nucleotídeos, lata 400g tipo Nan comfor 2 

60 50 LATA 23,90 Fórmula infantil para lactentes de 0 à 6 meses de 
idade, tipo Nestogeno 1, lata de 400 g 

61 200 LATA 21,80 Fórmula infantil para lactentes de 6 à 12 meses de 
idade, tipo Nestogeno 2, lata de 400 g 

62 200 LATA 39,00 Fórmula infantil para lactentes e de segmento para 
lactentes destinada a necessidades dietoterápicas 
específicas com restrição de lactose, lata de 400g 

tipo Aptamil sem lactose 
63 150 LATA 35,00 Fórmula infantil para lactentes e de segmento para 

lactentes a base de soja, lata 400g, tipo Nan SOY 
64 50 LATA 33,99 Fórmula infantil de partida, para bebês de 0-6 

meses, lata 400 g, tipo nan pró 1 
 
 
 
 
 
 
Valor total: R$. 985.689,00 (Novecentos e oitenta e  cinco mil, seiscentos e oitenta e 
nove reais). 
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ANEXO II 

 
CREDENCIAMENTO 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) _____________________________________,inscrita no CNPJ ou 
CIC sob o nº ____________________________ sediada 
no(a)___________________________________________________________ (endereço 
completo), declara, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do edital de Pregão Presencial n° _____/2015 do Município de 
Tijucas. 
 
 
 
 
Tijucas, ___ de ___________________ de 2015 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________ 

nome e número da Identidade do declarante. 
(conforme art. 4°, inciso VII da Lei n° 10.520/2002) 
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ANEXO III 

 
 

DOCUMENTAÇÃO 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________, inscrita no CNPJ ou 
CIC sob o nº____________________________ sediada 
no(a)_____________________________________________________________________
_________ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
Tijucas, ___ de ____________________ de 2015 
 
 
 
 

 
_________________________________________________ 

nome e número da Identidade do declarante. 
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ANEXO IV 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PO RTE 
 

ou 
 

CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL 
 

(EMISSÃO MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES ANTERIOR AO CERT AME) 
 

 
 
 
 
Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por 
_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as 
penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando 
apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 
nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 
Local e Data 

 
 

_______________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 
 
C O N T R A T O  N º  _ _ _ / _ _ _  / 2 0 1 5  

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE TIJUCAS E A EMPRESA 
_________________ PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS PARA 
O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 
 
 

Aos ___ dias do mês de _____ do ano de dois mil e quatorze, de um lado o Município de 
Tijucas, situado á Rua Coronel Buchelle, 01, Centro, na cidade de Tijucas/SC, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Valério Tomazi e pela Secretári a Municipal de 
Educação, Lorena de Oliveira Silva  em seqüência designada simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o 
número __.___.___/000_-__, estabelecida na ___, que apresentou os documentos exigidos 
por Lei, neste ato representado por _______________________________, portador da 
Carteira de Identidade número _________________, inscrito no CPF sob o número 
___________________, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA , têm 
entre si justo e avençado, e celebram, por força deste instrumento e de conformidade com 
o disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e com o Processo citado 
linhas atrás, o presente Contrato de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
CORRELATOS,  em regime de execução indireta, mediante as seguintes Cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O presente contrato tem por objeto de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
CORRELATOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS, obe decerá  ao 
estipulado neste contrato, bem como às disposições do Edital de Pregão Presencial nº 
012/PMT/2015. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 

 
A CONTRATANTE se obriga a: 
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a) promover, através de seu representante, o acompanhamento e a 
fiscalização dos fornecimentos/serviços , sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela; 

 
b) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo 
estabelecido neste contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem a prévia 
e expressa anuência da CONTRATANTE; e 

 
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

 
c) para efeito do faturamento, os valores deverão refletir aqueles da ocasião da 

contratação, sendo que os preços praticados não poderão ser superiores 
àqueles praticados pela empresa para venda à varejo; considerando, 
inclusive, os preços promocionais; 

d) entregar os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS, discriminados 
neste contrato, as pessoas autorizadas e designadas pela CONTRATANTE, 
no ato do pedido; 

 
e) comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das 

obrigações trabalhistas, tributárias e fiscais, como condição à percepção do 
valor faturado; 

 
f) responsabilizar-se pelos danos causados, em razão dos serviços oferecidos. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, já estão incluídas no preço total todas as 
despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mão de obra e demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, bem 
como deduzidos quaisquer descontos concedidos, totalizando o valor de R$  (______). 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
Uma vez aceitos pela Contratante, os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS serão 
pagos  em nome da contratada, em até 30 (trinta) dias  após a entrega da Nota Fiscal , a 
favor do licitante vencedor, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou 
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por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez 
satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato, devendo a Contratada apresentar 
nota fiscal, devidamente protocolizada, emitida em 02 (duas) vias, constando nome do 
banco, agência e conta-corrente, bem como o número da Nota de Empenho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento 
das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Como condição para efetivação do pagamento será exigida a regularidade fiscal da 
Contratada comprovada pela apresentação dos seguintes documentos originais ou em 
cópia autenticada, em plena validade: 

 
a) Certidão Negativa Municipal; 
b) Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao INSS; 
c) Certificado de Regularidade de Situação – FGTS;  

PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará o mês em que o 
contrato for executado e ainda será considerada para fins de pagamento a data do 
protocolo deste documento no setor competente. 

PARÁGRAFO QUARTO 
 
Havendo erro na fatura ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras necessárias, não decorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a 
Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO 
 
A Contratante terá o prazo de até 30 (trinta) dias após entrega da Nota Fiscal  para 
proceder ao pagamento. 

PARÁGRAFO SEXTO 
 
A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais 
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE  
 
O valor contratado não sofrerá reajuste durante a v igência do contrato nos termos da 
legislação vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 
O presente contrato terá vigência até 31/12/2015, sendo que os prazos de adimplemento 
das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições específicas no 
parágrafo 1º observado o caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações, e a solicitação 
dilatória, sempre por escrito, protocolizada no setor de licitação (endereço no rodapé), 
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, 
deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que ensejar. OBS: Deverá ser entregue 
juntamente com as CND´s INSS – FGTS e MUNICIPAL, com validade, e, consonância com 
Decreto n. 137/2006 c/c Decreto n. 443/2010. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 
 
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no 
artigo 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, observados os procedimentos da 
Cláusula Sétima.  

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do objeto deste Pregão Presencial correrão à conta dos recursos 
consignados conforme segue: Orçamento Vigente de 2015. 
 
Cód. Red.  Unidade Orçamentária  Proj./Ativ.  Elemento Despesa  
81 06.01 2.023 3.3.90.00.00.00.00.00 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINI STRATIVOS 
 
De conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, atualizada e, Lei nº 10.520, de 
17/07/02, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA , a juízo 
da Administração, a multa de até 10% (dez por cento) do valor do Contrato, até 30 dias, 
após este prazo será cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês ou fração proporcional. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - OUTRAS PENALIDADES  
 
Outras Penalidades: o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contrato ás 
penalidades previstas no Art. 86 e 87 da Lei 8666/93, que será: 
 
a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de 05 (cinco) anos; 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - OUTRAS SANÇÕES 

 
De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas no 
parágrafo 1º, letra “c” e “d” desta Cláusula, às empresas ou aos profissionais que em razão 
dos Contratos regidos por esta Lei, nos seguintes casos: a) tenham sofrido condenação 
definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer 
tributos; b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação; c) 
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - DESCONTO DO VALOR DA MULTA 

 
Se o valor da multa não for pago ou depositado da maneira a ser determinada pelo gestor, 
será automaticamente descontado na primeira parcela de pagamento a que a 
CONTRATADA vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mês, calculados sobre o valor da mesma. 

PARÁGRAFO QUARTO - RECURSOS  
 
Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do parágrafo primeiro desta 
cláusula, caberá recurso no prazo de 03 (três) dias úteis de intimação do ato, a autoridade 
competente, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para apreciação e decisão, dentro do mesmo prazo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
 
No caso de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do § 1º, caberá pedido de 
reconsideração a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do 
ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

Incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, mediante notificação através de ofício 
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste Contrato. 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; e 

 
c) judicial, nos termos da legislação. 
 
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O município publicará, o extrato dos contratos celebrados no prazo de vinte dias da data de 
sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência, 
conforme disposto no Artigo 20 do Decreto 3.555/00. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 
Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga 
a saldar na época devida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

 
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54 da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma 
legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Tijucas/SC para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em (02) duas vias de 
igual teor e forma. 
 
Tijucas, SC _____ de _____ de 2015. 
 
 
 
    xxxxxxxxxxxxxxxx                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    Prefeito Municipal                                   Secretário (a) Municipal de xxxxxxxxxxx 
        Contratante                Contratante 
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SSeeccrreettaarr iiaa  MMuunniicciippaall   ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  
 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada  

 
 

 
Testemunhas:   xxxxxxxxxxxxxxxxx                                 xxxxxxxxxxxxxxx 
                         CPF: xxxxxxxxxxxxx                                   CPF: xxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
                                                                xxxxxxxxxxxxxxxx                                      
                                          Assessor Jurídico do Município de Tijucas  
                                                           OAB/SC xxxxxxxxxxxx 
    


