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O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL, no uso de suas atribuições, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 10 horas, do dia 28 do mês de feve-
reirodo ano de 2013, na sala de reuniões da comissão de licitações, localizada no Prédio do Cen-
tro Administrativo Orestes da Silva Goulart, sito Av. 17 de Abril, nº 503, se reunirão o pregoeiro e 
a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 1694/2011, com a finalidade de receber propos-
tas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento, 
com a entrega imediata e integral dos bens descritos no item 1, processando-se essa licitação 
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 426, de 20 de 
julho de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 
 
1. DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes itens: 
Item Quant Unid Descrição 
01 270 unid Abacaxi 
02 80 pct Açúcar Cristal(Pct 5 Kg) 
03 20 pct Açúcar Mascavo ( Pct 500 Grs) 
04 20 pct Amendoim Descascado (Pct500 Grs) 
05 20 kg Amido De Milho Pct 1 Kg 
06 120 pct Arroz Tipo 1 (Pct 5kg) 
07 500 kg Banana Caturra 
08 400 kg Batata Inglesa (Branca) 

09 450 litros Bebida LácteaFermentada Com Polpa - Sabor Morango, Pêssego E 
Salada Fruta  

10 100 kg Beterraba 
11 60 pct Biscoito Doce Sabor Chocolate(Pct 360 Grs) 
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12 60 pct Biscoito Doce ( 400 Grs) 
13 60 pct Biscoito Salgado Agua E Sal ( Pct 400 Grs) 
14 50 pct Biscoito Salgado Cracker Integral(Pct 400 Grs) 
15 40 pct Biscoito Salgado Integral Cream Cracker Com Soja(Pct 360 Grs) 
16 20 pct Cacau Em Pó ( Pct 200 Grs) 
17 5 pct Canela Em Pó (Pct100 Grs) 
18 100 kg Carne BovinaPaleta Sem Osso Resfriada 
19 40 kg Carne Bovina Fígado Resfriado  
20 350 kg Carne MoídaCongelada  
21 250 kg Cebola 
22 30 kg Charque 
23 80 pct ChocolateEm Pó Solúvel  ( Pct 500 Grs) 
24 5 kg Coco Ralado Super Congelado Fios Finos (  Pct 1 Kg) 
25 200 kg Coxa E Sobrecoxa De Frango Congelada Sem Dorso 
26 5 pct Cravo Da Índia ( Pct 50 Grs) 
27 20 cx Creme De Leite ( Peso Liquido 200 Grs) 

28 80 potes Doce Cremoso Sabor Abacaxi , Uva , Pessego, Maçã, Morango E Goi-
aba .( Pote 400 Grs) 

29 180 latas Ervilha Em Conserva (Lt300 Grs) 
30 220 latas Extrato De Tomate (300grs) 
31 20 pct Farinha De Mandioca ( 500 Grs) 
32 30 pct Farinha De Milho Pré Cozida ( 500 Grs) 
33 170 kg Farinha De Trigo Especial (Pct1kg) 
34 120 kg Feijão Preto Tipo I (Pct1kg) 
35 30 kg Feijão Vermelho Tipo 1  ( Pct 1 Kg) 
36 30 latas Fermento Químico Para Bolo (Lt250 Grs) 
37 100 cx Gelatina Sabor Variado (85 Grs) 
38 1300 litros Leite Uht Integral Longa Vida (1 Lt) 
39 50 pct Lentilha Tipo 1( 500 Grs) 
40 420 kg Maçã Fuji 
41 180 kg Mamão Formosa 
42 60 potes Margarina Com Sal (500 Grs) 
43 120 pct Massa Espaguete Com Ovos ( Pct 500 Grs) 
44 80 pct Massa Parafuso (Pct1kg) 
45 100 pct Massa Parafuso Com Ovos(Pct 1kg) 
46 180 latas Milho Em Conserva (300 Grs) 
47 10 pct Milho Pipoca (500 Grs) 
48 40 kg Moela De Frango Congelada 
49 220 garrafa Oleo De Soja (900 Ml) 
50 5 pct Orégano (Pct100 Grs) 
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51 280 dzs Ovos Brancos 
52 270 pct Pão De Forma De Leite ( Pct 450 Grs) 
53 220 pct Pão De Forma De Leite Fatiado (  Pct 450  Grs) 
54 90 pct Pão Light Integral Multi Cereais ( Pct 350 Grs) 
55 50 latas Patê De Frango ( 100 Grs) 
56 50 latas Patê De Presunto (100 Grs) 
57 320 kg Peito De Frango  
58 30 pct Pó Para Pudim Sabor Variados ( Pct 1 Kg) 
59 28 kg Presunto Magro ( Fatiado)  
60 40 pct ProteinaTexturizada De SojaGranulada (Pct 500 Grs) 
61 28 kg Queijo TipoLanche ( Fatiado ) 
62 25 potes Requeijão Cremoso Tradiciomal (Pote 1,8 Kg) 
63 50 pct Rosquinha Sabor Coco ( Pct 400 Grs) 
64 50 pct Rosquinha Sabor Milho ( Pct 350 Grs) 
65 60 pct Sal Moído Iodado (Pct1kg) 
66 150 latas Salsicha Em Conserva 300grs 
67 32 pct Salsicha Resfriada ( Pct 2,5 Kg) 
68 150 garrafa Suco Concentrado Sabor Laranja, Pessego E Maracujá ( Gf 500 Ml) 
69 20 unid Tempero Puro Alho ( Pote De 280 Grs) 
70 300 kg Tomate Longa Vida 
71 20 garrafa Vinagre De Maça(Gf 750 Ml) 

 
A entrega dositens deverá ser feita no seguinte endereço, em horário de expedi-

ente da Administração, no Prédio da Secretaria Municipal de Educação, sito Br290, Km 392, S/Nº, 
na Cidade de Santa Margarida do Sul – RS. 

 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 des-
te edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 
distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para 
o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO N.º 002/2013 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
CNPJ 

TELEFONE PARA CONTATO 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO N.º 002/2013 
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ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

CNPJ 
TELEFONE PARA CONTATO 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamen-
te, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licita-
tório, no interesse da representada. 
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documen-
to de identidade. 
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asse-
melhado, deverá apresentar: 
 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registra-
do; 
 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 
comercial ou de sociedade por ações; 
 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, 
no caso de sociedade civil; 
 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os de-
mais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fun-
cionamento no País; 
 a.5) registro comercial, se empresa individual. 
  
 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgan-
te reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, 
em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga 
de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em lici-
tação pública; ou 
 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame.  
 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá es-
tar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
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 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
3.4.  Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
3.5.  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste 
edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos 
nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 
6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 
2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitan-
tes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá 
os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
4.3.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quai s d everão:  
 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas 
e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 
 b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habili-
tação. 
 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1.  A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá 
ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
 a) razão social da empresa; 
 b) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhis-
tas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, 
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 
 Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se hou-
ver, também em eventual contratação. 
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 Observação 2:Serão desclassificados as propostas, cujos valores ultrapassarem os 
orçados pela administração municipal. (Ver anexo I) 

 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a pro-
clamação da vencedora. 
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem ante-
rior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lan-
ces, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
6.3.  No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessi-
vos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo 
lugar, até a proclamação da vencedora. 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.5.  A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 
à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
6.6.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7.  Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 
6.8.  O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, impli-
cará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de 
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será con-
siderado para efeito de ordenação das propostas. 
6.9.  Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pre-
goeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.10.  O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, 
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparan-
do-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha 
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 
mercado.  
6.13.  Serão desclassificadas as propostas que: 
 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
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 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5; 
 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifes-
tamente inexeqüíveis. 
 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
6.14.  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
6.15.  Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto 
no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as coopera-
tivas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 
6.15.1.  Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam supe-
riores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
6.16.  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 pro-
posta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova pro-
posta, 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 faculta-
da, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou coo-
perativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apre-
sentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 
6.18.  O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa. 
6.19.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos inter-
postos. 
6.20.  A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Lici-
tações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
6.21.  Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
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7. DA HABILITAÇÃO: 
7.1.  Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVE-
LOPE Nº 02, os seguintes documentos: 
7.1.1.  Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Fede-
ral, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 
 
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de do-
cumentos de eleição de seus administradores; 
 c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo ór-
gão competente, quando a atividade assim o exigir. 
7.1.2.1.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 
referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamen-
to, previsto item 3 deste edital. 
 
7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
 b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tri-
butos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa 
de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante; 
 c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situ-
ação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
 d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
7.2.  Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 
pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto 
licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 
 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 
esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do 
cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
7.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que aten-
der ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 
previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi de-
clarada como vencedora do certame. 
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7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma moti-
vada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, poden-
do o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os lici-
tantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilita-
ção. 
7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pe-
queno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 
7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na ina-
bilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penali-
dades previstas no item 13.1, alíneaa, deste edital. 
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, 
após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1.  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 
menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2.  Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a lici-
tante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classifica-
ção e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.3.  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, 
importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1.  Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a inten-
ção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de re-
curso. 
9.2.  Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recor-
rente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
9.3.  A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
9.4.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 
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subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do pra-
zo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 
que houver dado causa à demora. 

 
10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 
10.1  Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital. 
10.2  O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo pra-
zo. 
10.3  O prazo de entrega dos produtos é de 15 (quinze) dias, a contar da emissão da ordem 
de fornecimento emitida pela Secretária de Educação. 
10.4  O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá com  afetiva 
execução do contrato.  
 
11. DO RECEBIMENTO: 
11.1. Os itens deverão ser entregues no Prédio da Secretaria de Educação, sito Br290, Km 
392, S/Nº em Santa Margarida do Sul - RS, no horário das 08  às 14 hs. 
11.2.  Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste edital. 
11.3. Ositens a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permi-
tir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 
11.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
 
12. DO PAGAMENTO: 
12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega total do material, por 
intermédio da Secretaria de Administração e Fazenda do Município e mediante apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte secretaria e rubricas orçamentárias:  

 
Secretaria Municipal de Educação 

2.030 (125) 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 
2.031 (126) 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 

 
12.2.  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visuali-
zação, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a 
fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
12.3.  O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da fatura, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 
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12.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
 
13. DAS PENALIDADES: 
13.1  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 
de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor esti-
mado da contratação; 
 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 c) 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 estimado da contratação; 
 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar o contrato com atraso injustificado,até o limite de 30 (trinta) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualiza-
do do contrato; 
 f) 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; 
 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Ad-
ministração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declara-
ção de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-
tração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
13.2  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liqui-
dação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1.  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 
de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Santa Margarida 
do Sul, setor de Licitações e Contratos, sito na Br290, Km 392, s/nº, ou  pelos telefones (55) 
3615-3332  ou fax (55) 3237-2277, no horário compreendido entre das 08 e as 12 horas e das 13 
as 17 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada 
para recebimento dos envelopes. 
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14.2.  Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações e 
Contratos. 
14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a reali-
zação de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, auto-
maticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 
14.4.  Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documen-
tação o seu endereço, e-mail eos números de fax e telefone. 
14.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, 
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 
14.6.  A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-
ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor 
inicial contratado. 
14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
14.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anu-
lá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666-93). 
14.9. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: I – Planilha de orçamento; 
II - Modelo de Proposta; III - Modelo de declaração (Decreto Federal n.° 4.358-02) e IV – Minuta 
de Contrato. 
14.9.  Fica eleito o Foro da Comarca de São Gabriel - RS para dirimir quaisquer litígios ori-
undos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 
mais privilegiado que seja.  

 
 

Santa Margarida do Sul, 15 de fevereiro de 2013. 
 
 
 

___________________________ 
Luiz Felipe Brenner Machado 

Prefeito Municipal 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Procuradoria Jurídica. 
Em ___-___-______. 
 

________________________ 
Procurador Jurídico 
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ANEXO I 
 

 
ORÇAMENTO DE QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE CUSTO UNITÁRIO 

 
Item Quant Unid Descrição Vlr  Unit. Vlr Total 
01 270 Unid Abacaxi R$      3,44 R$          928,80 
02 80 Pct Açúcar Cristal( Pct 5 Kg) R$      9,99 R$          798,93 
03 20 Pct Açúcar Mascavo ( Pct 500 Grs) R$      4,78 R$            95,60 
04 20 Pct Amendoim Descascado (Pct 500 Grs) R$      5,37 R$          107,47 
05 20 Kg Amido De Milho Pct 1 Kg R$      8,16 R$          163,13 
06 120 Pct Arroz Tipo 1 (Pct 5kg) R$    10,64 R$       1.276,80 
07 500 Kg Banana Caturra R$      1,97 R$          986,67 
08 400 Kg Batata Inglesa (Branca) R$      2,56 R$       1.022,67 

09 450 Litros Bebida Lactea  Fermentada Com Polpa - Sa-
bor Morango, Pessego E Salada Fruta  R$      2,61 R$       1.173,00 

10 100 Kg Beterraba R$      2,79 R$          279,00 
11 60 pct Biscoito Doce Sabor Chocolate(Pct 360 Grs) R$      3,06 R$          183,40 
12 60 pct Biscoito Doce ( 400 Grs) R$      2,89 R$          173,40 
13 60 pct Biscoito Salgado Agua E Sal ( Pct 400 Grs) R$      3,22 R$          193,40 

14 50 pct Biscoito Salgado Cracker Integral( Pct 400 
Grs) R$      3,66 R$          182,83 

15 40 pct Biscoito Salgado Integral Cream Cracker Com 
Soja( Pct 360 Grs) R$      2,68 R$          107,20 

16 20 pct Cacau Em Pó ( Pct 200 Grs) R$      8,98 R$          179,60 
17 5 pct Canela Em Pó (Pct 100 Grs) R$      3,49 R$            17,43 
18 100 kg Carne Bovina  Paleta Sem Osso Resfriada R$    11,99 R$       1.198,50 
19 40 kg Carne Bovina Figado Resfriado  R$      8,24 R$          329,40 
20 350 kg Carne Moída  Congelada  R$      5,76 R$       2.016,00 
21 250 kg Cebola R$      2,36 R$          590,00 
22 30 kg Charque R$    16,49 R$          494,55 
23 80 pct Chocolate  Em Pó Soluvel  ( Pct 500 Grs) R$      4,75 R$          379,60 

24 5 kg Coco Ralado Super Congelado Fios Finos (  
Pct 1 Kg) R$    13,98 R$            69,90 

25 200 kg Coxa E Sobrecoxa De Frango Congelada Sem 
Dorso R$      6,61 R$       1.321,33 

26 5 pct Cravo Da India ( Pct 50 Grs) R$    12,68 R$            63,40 
27 20 cx Creme De Leite ( Peso Liquido 200 Grs) R$      1,72 R$            34,47 

28 80 potes 
Doce Cremoso Sabor Abacaxi , Uva , Pesse-
go, Maçã, Morango E Goiaba .( Pote 400 Grs) R$      3,53 R$          282,13 
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29 180 latas Ervilha Em Conserva (Lt 300 Grs) R$      1,55 R$          278,10 
30 220 latas Extrato De Tomate (300grs) R$      1,94 R$          426,80 
31 20 pct Farinha De Mandioca ( 500 Grs) R$      2,16 R$            43,13 
32 30 pct Farinha De Milho Pré Cozida ( 500 Grs) R$      3,14 R$            94,20 
33 170 kg Farinha De Trigo Especial (Pct 1kg) R$      2,02 R$          343,97 
34 120 kg Feijão Preto Tipo I (Pct 1kg) R$      3,87 R$          464,80 
35 30 kg Feijão Vermelho Tipo 1  ( Pct 1 Kg) R$      3,98 R$          119,40 
36 30 latas Fermento Quimico Para Bolo (Lt 250 Grs) R$      4,09 R$          122,60 
37 100 cx Gelatina Sabor Variado (85 Grs) R$      0,99 R$            98,67 
38 1300 litros Leite Uht Integral Longa Vida (1 Lt) R$      1,97 R$       2.561,00 
39 50 pct Lentilha Tipo 1( 500 Grs) R$      3,19 R$          159,50 
40 420 kg Maçã Fuji R$      3,96 R$       1.661,80 
41 180 kg Mamão Formosa R$      3,79 R$          681,60 
42 60 potes Margarina Com Sal (500 Grs) R$      3,49 R$          209,20 
43 120 pct Massa Espagueti Com Ovos ( Pct 500 Grs) R$      2,56 R$          306,80 
44 80 pct Massa Parafuso (Pct 1kg) R$      4,35 R$          347,60 
45 100 pct Massa Parafuso Com Ovos(Pct 1kg) R$      3,69 R$          369,00 
46 180 latas Milho Em Conserva (300 Grs) R$      1,87 R$          336,60 
47 10 pct Milho Pipoca (500 Grs) R$      2,48 R$            24,77 
48 40 kg Moela De Frango Congelada R$      5,49 R$          219,60 
49 220 garrafa Oleo De Soja (900 Ml) R$      3,74 R$          822,80 
50 5 pct Orégano (Pct 100 Grs) R$      5,79 R$            28,95 
51 280 dzs Ovos Brancos R$      3,57 R$          999,60 
52 270 pct Pão De Forma De Leite ( Pct 450 Grs) R$      1,98 R$          534,60 

53 220 pct 
Pão De Forma De Leite Fatiado (  Pct 450  
Grs) R$      1,98 R$          435,60 

54 90 pct Pão Light Integral Multi Cereais ( Pct 350 
Grs) R$      2,47 R$          222,30 

55 50 latas Patê De Frango ( 100 Grs) R$      1,63 R$            81,33 
56 50 latas Patê De Presunto (100 Grs) R$      1,63 R$            81,33 
57 320 kg Peito De Frango  R$      7,72 R$       2.471,47 
58 30 pct Pó Para Pudim Sabor Variados ( Pct 1 Kg) R$      5,89 R$          176,70 
59 28 kg Presunto Magro ( Fatiado)  R$    18,48 R$          517,44 

60 40 pct ProteinaTexturizada De Soja  Granulada (Pct 
500 Grs) R$      6,58 R$          263,20 

61 28 kg Queijo Tipo  Lanche ( Fatiado ) R$    26,44 R$          740,18 
62 25 potes Requeijão Cremoso Tradiciomal (Pote 1,8 Kg) R$    14,99 R$          374,63 
63 50 pct Rosquinha Sabor Coco ( Pct 400 Grs) R$      3,14 R$          156,75 
64 50 pct Rosquinha Sabor Milho ( Pct 350 Grs) R$      2,78 R$          139,00 
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65 60 pct Sal Moído Iodado (Pct 1kg) R$      0,99 R$            59,40 
66 150 latas Salsicha Em Conserva 300grs R$      1,97 R$          295,50 
67 32 pct Salsicha Resfriada ( Pct 2,5 Kg) R$    16,20 R$          518,40 

68 150 garrafa Suco Concentrado Sabor Laranja, Pessego E 
Maracujá ( Gf 500 Ml) R$      6,14 R$          921,00 

69 20 unid Tempero Puro Alho ( Pote De 280 Grs) R$      6,58 R$          131,60 
70 300 kg Tomate Longa Vida R$      5,49 R$       1.648,00 
71 20 garrafa Vinagre De Maça  (Gf 750 Ml) R$      2,59 R$            51,73 

     R$     35.189,25 
 
 
 
 
 
 
Valor Total Do Orçamento: 35.189,25 (Trinta e Cinco Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Vinte 
e Cinco Centavos). 
 
 
 
 

 Orçamento realizado pelo Setor de Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Amélia Catarina de O. Santiago 

Diretora do Setor de Compras, Licitações e Contratos 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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MODELO DE PROPOSTA 
 
 

PREGÃO Nº. 002/ 2013 
 
 

        A empresa _________________________, CNPJ nº. _________________, com sede à rua 
__________________________, na cidade de __________________ /__, vem por meio desta, 
apresentar proposta para participação no Pregão nº 002/2013, cujo objeto é a Aquisição de Me-
renda Escolar. 
 
1. OBJETO: 
 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO C. UNIT. C. TOTAL 
01   

 
 

 
2.   Valor da proposta é de R$ ________ (_______________________________); 
 
3.    Validade da proposta, 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega da proposta financeira; 
 
4.    A Proponente declara estar de acordo com todas as demais condições do Edital. 
 
 
 
 

 
                          _______________________,___ de___________ de 2013. 
 
 
 
 

 
_________________________________________ 

Assinatura da Proponente 
 
 

ANEXO III 
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EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 

 
DECLARAÇÃO 
 
 
 
Ref.: Pregão n° 002/2013 
          Processo n° 002/2013 
 
 
 
 
 
................................, inscrito no CNPJ nº.................., por intermédio de seu represen-

tante legal o (a) Sr(a)......................, portador (a) da Carteira de identidade nº..........................e do 
CPF nº ..........................., DECLARA, para fins do 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. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 
 

......................................... 
(data) 

 
 
 
 

.................................................................. 
(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

 
 
 

ANEXO IV 
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CONTRATO  N.º 
 
 

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. 
 
Pregão nº 002/2013 
Processo n° 002/2013 
 

Contrato administrativo celebrado entre o Município de Santa Margarida do Sul/RS, 
sito a BR 290, km 392, CNPJ 04.219.343/0001-00, neste ato representado peloSr. Luiz Felipe 
Brenner Machado,brasileiro, casado, agropecuarista, portador do CPF n° 388.267.470-91 e RG n° 
4016351795,doravante denominado contratante e ____________________, inscrita no CNPJ n.º 
__________________, com sede à rua __________________, na cidade de ______________, 
representada por ____________, CPF ___________, RG ___________, estado civil ________, 
nacionalidade _______, _______(profissão) denominada contratada, para o fornecimento do 
objeto descrito na Cláusula Primeira. 

 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 

objeto contratado, descrito abaixo, constante no Pregão Nº 002/2013, em conformidade com a 
Lei Federal n.º 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Aquisição de Merenda Escolar: 

Item Qtde Descrição Valor Unit. Valor Total 
01  ... ... … 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
O valor total do ajuste é de R$ _________(_______________________), aceito pela 

contratada, entendido como justo e suficiente para a execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
As despesas deste contrato correrão por conta da seguinte Secretaria e rubricas or-

çamentárias: 
Secretaria Municipal de Educação 

2.030 (125) 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 
2.031 (126) 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 

 
 
CLÁUSULA QUARTA 
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O pagamento será efetuado da seguinte forma: à vista, ocorrendo no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da fatura devidamente aprovada. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade pelo acompanhamento e emissão das fatu-

ras do contrato, ficará a cargo daSrªRosalinaSanchotene – Nutricionista do Município e pela fis-
calização do contrato a Srª Clara Regina Lopes Souto – Gestora de Contratos. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Em eventual atraso do pagamento, por parte do Município, a Administração compen-

sará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata, mais o IGP-M/ FGV do período, ou outro 
índice que vier a substituí-lo. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
O prazo para a entrega dos bens será de 15 (quinze) dias, a contar da solicitação da 

Secretaria responsável, na quantidade e local indicados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
O objeto do presente contrato será recebido: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto e conse-

qüente aceitação; 
 
CLÁUSULA OITAVA 
1 - DOS DIREITOS 
Constitui direito do contratante, receber o objeto deste contrato nas condições, ca-

racterísticas, especificações e quantidades estabelecidas no contrato, que prevê a referida en-
trega no local indicado pelo Setor de Compras, sem quaisquer taxas ou fretes para a Administra-
ção. 

Constitui direito da contratada perceber o valor ajustado, na forma e no prazo con-
veniados. 

 
2 - DAS OBRIGAÇÕES 
Constituem obrigações do contratante: 
a) efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento; 
b) dar à contratada as condições necessárias à regular execução do contrato. 
 
Constituem obrigações da contratada: 
a) efetuara entrega do objeto de acordo com as especificações estabelecidas;. 
b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-

ções por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, inclusive, quan-
to a manter o padrão de qualidade e quantidade; 
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c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, bem como trabalhistas 
decorrentes da execução do presente contrato. 

 
CLÁUSULA NONA 
A contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão adminis-

trativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal N.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
O prazo de duração do presente contrato será o de sua efetiva execução. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Este contrato poderá ser rescindido: 

*  por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 
Federal N.º 8.666/93;  
*  amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a licitação; 
*  Judicialmente, nos termos da legislação. 

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados ao contratante. 

Constituem motivos para rescisão do ajuste os previstos no Art. 78 da Lei Federal N.º 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal N.º 8.666/93, pela inexecu-

ção contratual a contratada se submeterá as seguintes penalidades: 
 a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 
e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 b) executar o contrato com atraso injustificado,até o limite de 30 (trinta) dias, após 
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atuali-
zado do contrato; 
 c) 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; 
 d) 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; 
 e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declara-
ção de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-
tração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
13.2  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liqui-
dação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
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Na aplicação desta penalidade serão admitidos os recursos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666-93, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde 
que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA 
As partes contratadas elegem o foro da Comarca de São Gabriel/RS, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões judiciais, que 
porventura resultem das relações contratuais. 

 
 
 

Santa Margarida do Sul, ___ de ______ de 2013. 
 
 
 
 
______________________________                _____________________________ 
Luiz Felipe Brenner Machado   Empresa Contratada 
             Prefeito Municipal 

 
 
 

______________________________  _____________________________ 
Elvis Ferreira de Morais   Mariângela S. Cavalheiro 

    Secretário de Educação            Advogada do Município 
 
 
 
  

 
 

 
 

   Esta minuta de contrato encontra-
se examinada e aprovada por esta 
Assessoria Jurídica. 
Em ____ / ____/ ______ 
 
 

Advogada do Município 
 


