
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE N° 002/2015 

Processo Licitatório nº 008/2015 

 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL, setor de Compras e 

Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 257/2014 do dia 

19.12.2014, publicada no Mural de Publicações Oficiais do Município, com a devida autorização 

expedida pelo Senhor Prefeito Municipal, VANDERLEI ZANATTA, exarada em conformidade com a 

Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 1.074/2010 e demais 

legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, na modalidade CONVITE, tipo "MENOR 

PREÇO UNITÁRIO", nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

 1.2. O recebimento dos envelopes nº "01" documentação, e envelopes nº "02" proposta de preços, 

dos interessados, dar-se-á até às 10h00min do dia 05 de março de 2015, na sala do setor de compras e 

licitações, na Rua do Comércio, 1.424, Centro, cidade de Taquaruçu do Sul-RS. 

 1.3. A abertura dos envelopes nº "01", contendo a documentação de habilitação, dar-se-á na sala do 

setor de compras e licitações, às 10h00min do dia 05 de março de 2015. 

 1.4. Não havendo interposição de recurso quanto à habilitação da documentação, fica designada a 

data de abertura do envelope nº "02", contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, para 

as 10h00min do dia 10 de março de 2015, e havendo interposição de recurso, será marcada outra data 

pela comissão de licitação, após o julgamento dos recursos. 

 1.5. O presente edital encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados no setor 

de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul no horário de expediente e no 

endereço eletrônico www.taquarucudosulrs.com.br. 

 

2 - OBJETO 

 

 O presente Convite visa à escolha da melhor proposta para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE 

ALIMENTAÇÃO E GÁS DE COZINHA PARA USO E CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO BALESTRIN E ESCOLA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL "CRECHE PEDACINHO DO CÉU". 

 

NOTA 01: Os gêneros de alimentação e gás de cozinha serão solicitados pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, conforme necessidade das Escolas Municipais, devendo ser observada a validade de 

cada produto no momento de sua entrega. 

NOTA 02: Os gêneros de alimentação deverão, obrigatoriamente, apresentar embalagem própria para 

comercialização e atender a todas as normas de inspeção sanitária. 

NOTA 03: A Prefeitura municipal de Taquaruçu do Sul não fica obrigada a retirar toda a quantidade 

licitada, caso não tenha necessidade de consumo durante a vigência do contrato. 

 

3 - SANÇÕES 

 

 O inadimplemento dos prazos e condições deste edital poderá sujeitar a licitante às sanções 

administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 



 

 

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

 4.1. Para participar do presente Convite, os licitantes deverão apresentar no Departamento de 

Administração Geral da Prefeitura, junto ao Setor de Compras e Licitações, 02 (dois) envelopes, 

devidamente fechados, contendo no envelope nº 01 os documentos de "HABILITAÇÃO" e no envelope 

nº 02 a "PROPOSTA DE PREÇOS". Os envelopes deverão conter na parte externa, os seguintes 

dizeres: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

CONVITE Nº 002/2015 

ENCERRAMENTO ÀS 10h00min DO DIA 05/03/2015 

NOME DO PROPONENTE: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

CONVITE Nº 002/2015 

ENCERRAMENTO ÀS 10h00min DO DIA 05/03/2015 

NOME DO PROPONENTE: 

 

4.2. É facultado à licitante designar, expressamente, representante com poderes para responder pela 

mesma, durante as sessões de licitação, mediante apresentação de documento encaminhado a Comissão 

de Licitação, acompanhado de documento de identificação oficial. 

4.3. Somente poderá assinar a lista de presença, rubricar e analisar documentos, falar em nome da 

licitante e fazer uso da ata da reunião, em tudo oque se relacione com a licitação, durante as reuniões, 

aquelas pessoas indicadas na forma descrita no item anterior. Os demais presentes a sessão pública serão 

considerados assistentes. 

 

5 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 5.1. Para participar da presente licitação, as empresas interessadas deverão apresentar dentro do 

envelope nº 01-Habilitação, a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

regularidade trabalhista, conforme segue abaixo: 

 

5.1.1. DOCUMENTOS RELATIVOS COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente e 

acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

b) Registro comercial em caso de empresa individual. 

c) Declaração de que a empresa não emprega menor, atendendo ao disposto no artigo 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal e Decreto nº 4358/2002. 

d) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993. 

e) Alvará Sanitário para as empresas que apresentarem cotação para os gêneros de alimentação. 

 

5.1.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 



 

 

c) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

d) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa da Fazenda Estadual; 

e) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

f) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa de Regularidade Relativa à Seguridade Social 

(CND/INSS). 

g) Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

 5.2. Os documentos necessários à habilitação do proponente deverão ser apresentados em 

original ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão de imprensa oficial e apresentar validade na data da abertura da documentação, 

sob pena de inabilitação. Quando se tratar de documento obtido através da Internet, este terá sua validade 

confirmada. 
5.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender utilizar os benefícios previstos nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, disciplinados neste edital, deverá apresentar, 

comprovante de sua situação, através de documento de enquadramento como ME ou EPP, 

fornecido pela Junta Comercial da sede da licitante, expedido no exercício de 2015. As sociedades 

simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar declaração de 

Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devidamente averbada no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comprovando seu enquadramento nas hipóteses da Lei 

Complementar nº 123/2006. A declaração deverá ser apresentada, dentro do envelope da 

documentação de habilitação da empresa. 

5.4. A cooperativa que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006, conforme disposto no artigo 34, da Lei 11.488/2007, desde que também 

apresentem, dentro do envelope de documentação de habilitação, declaração firmada por contador, de 

que se enquadra no limite de receita referida acima. 
5.5. A empresa vencedora e em débito com o Município fica condicionada a efetuar o encontro de 

contas para sua quitação. 

 5.6. O não atendimento dos requisitos de habilitação quanto à documentação, implicará na 

inabilitação da empresa participante do processo licitatório. 

 

6 - PROPOSTA DE PREÇO 

 

 6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em português de forma clara, e deverá conter: 

a) Razão social da empresa. 

b) Descrição do objeto, obedecendo às características mínimas exigidas no edital e seus anexos. 

 6.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário até, duas 

casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, indicado em moeda corrente nacional, onde 

deverá estar incluída qualquer vantagem, abatimento, imposto, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e despesas de transporte, que eventualmente incidam sobre o objeto desta licitação. 

 6.3. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela comissão de licitações, pois a participação constitui concordância de 

plena aceitação dos termos deste edital. 



 

 

 6.4. Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem previsão no 

edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

 

7 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

 

 7.1. O julgamento das propostas se processará pelo regime de menor preço unitário por item, objeto 

desta licitação. 

 7.2. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 7.3. Será declarada vencedora a empresa que ofertar o menor preço unitário para cada item desta 

licitação. 

 7.4. Como critério de desempate, será assegurada a preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem a este edital. 

 7.5. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores 

em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

 7.6. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, 

poderá apresentar nova proposta para o item considerado empatado, num prazo de até 1 (um) dia útil a 

contar da lavratura da ata de julgamento, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação 

em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa remanescente, que 

se enquadrarem na hipótese deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na 

alínea "a" deste item. 

c) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas e obedecido o disposto nas alíneas 

anteriores o desempate se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, sendo vedado outro 

procedimento. 

 7.7. Da sessão pública da licitação será lavrada ata circunstanciada, contendo sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes, as propostas escritas apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

 7.8. A sessão pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecida previamente junto ao setor de compras e licitações deste 

Município. 

 7.9. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

8 - DOS PREÇOS E REAJUSTE 

 

 Os preços contratados serão fixos, sem qualquer espécie de reajuste durante o período de vigência 

do contrato. 

 

 

 

 

 



 

 

9 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

 9.1. Os gêneros de alimentação e gás de cozinha deverão ser entregue no prédio do Centro 

Administrativo Municipal, Rua do Comércio, 1.424, município de Taquaruçu do Sul, num prazo máximo 

de até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação de entrega por parte da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, obedecendo às quantidades e produtos solicitados. 

 9.2. Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto licitado, a licitante vencedora 

deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se às 

penalidades previstas neste edital. 

 

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  

 10.1. O pagamento será efetuado a vista, sobre a quantidade retirada pela contratante, devendo a 

empresa contratada efetuar a entrega dos objetos solicitados e apresentação de documento fiscal 

pertinente. 

 10.2. Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento, será acrescido ao 

valor da respectiva fatura o equivalente a 0,5% por mês de atraso, a título de compensação e penalização. 

 

11 - RECURSOS FINANCEIROS 

 

 As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dotações do 

orçamento vigente no exercício de 2015. 

 

12 - RESCISÃO DO CONTRATO 

 

 Para a rescisão do futuro contrato, aplica-se no que couberem as disposições previstas nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13 – PRAZOS 

 

 13.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 

entrega, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. No silêncio da proposta, 

subentende-se validade de 60 (sessenta) dias. 

 13.2. A administração, depois de homologado o processo, convocará a licitante vencedora para 

assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e neste edital. A Prefeitura poderá convocar os 

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o 

presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 13.3. Na hipótese da Prefeitura não assinar o contrato com a licitante vencedora ou com outra na 

ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos 

assumidos. 

 13.4. A vigência do contrato será de 9 (nove) meses a contar da assinatura do mesmo. 

 13.5. Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que 

alude o artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 



 

 

14 - DAS PENALIDADES 

 

 14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante ou como de 

contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance 

ofertado; 

b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 

anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 14.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 14.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação deste edital, deverão ser solicitadas, por escrito, ao Município de Taquaruçu do Sul, Setor de 

Compras e Licitações, Rua do Comércio, nº 1.424, ou por e-mail: municipio 

detaquarucudosul@hotmail.com, preferencialmente, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data 

marcada para recebimento dos envelopes. 

 15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, com relação ao presente convite, 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul, Setor 

de Compras e Licitações. 

 15.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 

ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o 

primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao fixado. 

 15.4. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial 

contratado. 

 15.5. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la 

por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei Federal nº 

8.666/1993).  

 15.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen, para dirimir todas as questões deste 

Convite, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil. 

 

 



 

 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Para conhecimento público, expede-se, o presente edital, que será fixado no local de costume da 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul. 

 

17 - ANEXOS DO EDITAL 

 

I - Relação de itens da licitação e modelo de proposta. 

II - Dotações orçamentárias. 

III - Modelo de declaração de que a empresa cumpre o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal 

8.666/1993. 

IV - Modelo de declaração de não empregar menor. 

V - Minuta de Contrato. 

 

 

Taquaruçu do Sul-RS, 26 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Vanderlei Zanatta 

Prefeito Municipal 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ____/_______/__________. 

 

                                      ________________________ 

                                        Marcos Antonio Lazaroto, 

                                                OAB-RS 45902. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

CARTA CONVITE 002/2015 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

 

 

.............................................................................................................................Inscrito no CNPJ 

nº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados/colaboradores, Agentes 

Públicos da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul,  exercendo funções de gerência, 

administração ou tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................, ......... de ....................................... de 2015. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 

e carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

CONVITE Nº 002/2015 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

.............................................................................................................................Inscrito no CNPJ 

nº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

DECLARA, para fins de disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(   ) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 

 

 

 

  ......................................................, ......... de ....................................... de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura representante legal e 

carimbo da empresa 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE 

COZINHA À REDE ESCOLAR Nº........2015 

Convite nº 002/2015 - Processo Licitatório nº 008/2015 

 

I - PARTES 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade de 

Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 689.842.430-00, brasileiro, casado, residente 

à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CONTRATADA: ......................................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas sob nº ..........................., representada neste ato por ....................................................................... 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 

8.666/93, LC nº 123/2006 e da Licitação na Modalidade Convite nº 002/2015 e respectivos anexos, pelos 

termos da proposta da CONTRATADA, datada de ...... de ............... de 2015, que integram e completam 

este instrumento e pelas cláusulas expressas a seguir. 

 

III - OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE 

ALIMENTAÇÃO E GÁS DE COZINHA PARA USO E CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO BALESTRIN E ESCOLA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL "CRECHE PEDACINHO DO CÉU". 

 

NOTA 01: Os gêneros de alimentação e gás de cozinha serão solicitados pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, conforme necessidade das Escolas Municipais, devendo ser observada a validade de 

cada produto no momento de sua entrega. 

NOTA 02: Os gêneros de alimentação deverão, obrigatoriamente, apresentar embalagem própria para 

comercialização e atender a todas as normas de inspeção sanitária. 

NOTA 03: A Prefeitura municipal de Taquaruçu do Sul não fica obrigada a retirar toda a quantidade 

licitada, caso não tenha necessidade de consumo durante a vigência do contrato. 

 

IV - CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de: 

1.... 

2.... 

3.... 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL 

 



 

 

 

 

 

 

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total 

de R$ .....(.................................................), correspondendo o valor unitário de: 

R$......(......................................................) pelo item 01 

R$ .......(....................................................) pelo item 02. 

Parágrafo único. Somente são devidos os valores correspondentes aos produtos efetivamente 

retirados, em conformidade com o disposto na cláusula quarta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 

O preço contratado será fixo sem qualquer espécie de reajuste pelo período de vigência do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Os gêneros de alimentação e gás de cozinha deverão ser entregue no prédio do Centro 

Administrativo Municipal, Rua do Comércio, 1424, município de Taquaruçu do Sul, num prazo máximo 

de até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação de entrega por parte da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, obedecendo às quantidades e produtos por ela solicitados, devendo as despesas com 

transporte, correr por conta da CONTRATADA. 

Os produtos deverão estar devidamente embalados individualmente sendo facultado o servidor 

especialmente designado a verificação das quantidades e qualidade dos produtos fornecidos. 

CLAUSULA QUINTA - FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado a vista, sobre a quantidade retirada pela CONTRATANTE durante 

aquele período, devendo a empresa CONTRATADA efetuar a entrega dos objetos solicitados mediante o 

fornecimento de nota fiscal do total discriminado dos produtos entregues. 

 Parágrafo único. Havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento faturado, 

será acrescida ao valor da respectiva fatura multa equivalente a 0,5% por mês de atraso, a título de 

compensação e penalização. 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 I – Constituem direitos da CONTRATANTE: 

a) receber, através dos servidores/empregados relacionados, o objeto deste contrato nas condições 

ajustadas; 

b) exigir da CONTRATADA testes e exames periódicos de qualidade e composição dos produtos 

fornecidos e validade dos produtos; 

c) verificar e acompanhar a entrega dos produtos relacionados. 

II - Constitui direito da CONTRATADA: 

a) receber o valor acertado na forma e prazos convencionados. 

III – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 



 

 

 

 

 

 

IV- Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) realizar o fornecimento na forma e nas condições ajustadas; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente contrato; 

c) manter durante todo o período de vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as 

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

d) apresentar, sempre que solicitado, durante o prazo de validade do contrato, documentos que 

comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em 

especial quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

e) responsabilizar-se civil e criminalmente por ocorrências que resultarem em prejuízo ou danos para os 

bens da CONTRATANTE, seus servidores e agentes, decorrentes de dolo, imprudência, negligência ou 

imperícia praticados no fornecimento do objeto e na execução do presente contrato; 

f) submeter-se às inspeções requeridas pela CONTRATANTE, realizando as correções necessárias, nos 

prazos determinados. 

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pelas dotações do orçamento vigente no 

exercício de 2015. 

 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES 

 No caso de não cumprimento dos prazos de entrega do objeto deste contrato, será aplicada à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 10% sobre o valor da quantidade de produtos 

requisitada pela CONTRATANTE, para o período. 

 Parágrafo único. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% sobre o valor do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo único. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

 A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita 

através de protocolo, não sendo considerada qualquer outra forma como prova de entrega de documentos 

ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

 A vigência do contrato será de 9 (nove) meses a contar da assinatura do mesmo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n. 8.666/93 e dos princípios gerais do Direito 

Administrativo. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

 O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através da 

Senhora Secretária Municipal de Educação e Cultura, Marta Maria Volpatto Bottezini, CPF. nº 

935.750.330-72, como gestora do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente contrato não solucionadas por acordo, abdicando-se de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja ou que venha a se tornar. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e 

seus sucessores, em quatro vias de igual teor e forma e rubricadas em todas as suas folhas, para todos os 

fins de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, ...... de ............. de 2015. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA................................................                            

Prefeito Municipal                                                           CONTRATADA 

 

 

 

 

                                                   MARTA MARIA VOLPATTO BOTTEZINI 

                                                           Gestora do contrato 

 

Testemunhas: 

 

 

A ______________________________  B________________________________  

 


