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TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Edital de tomada de preços para aquisição de material de  
consumo

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUI no uso de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e com a Lei Complementar  
n.º123, de 14 de dezembro de 2006, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 11 horas, 
do dia  15 do mês de abril do ano de 2011 na sala de reuniões do Setor de Licitações, situada na Rua Bento 
Gonçalves, nº 335, Centro, Itaqui/RS, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Por-
taria n.° 1306/2010 com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas para aquisição  
de material de consumo.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no 
Município de Itaqui, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o dia 12 de 
abril de 2011.

1. OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação para a aquisição dos  produtos descritos no 
anexo I.

1.2. A entrega dos produtos deverá ser feita conforme previsto no Anexo I do ato convocatório.

2. DO CADASTRO

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 12 de março de 
2011 os seguintes documentos:

2. 1.1  Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  
conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02;

2.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Contrato social com sua alterações ou, Requerimento de empresário, dependendo do tipo societário;

2.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos 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 Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede do licitante;

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos em lei;

d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

2.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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a) Atestado comprobatório de aptidão para fornecimento de bens compatíveis em características e quantida-
des com o objeto licitado, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado com base em forneci-
mento anterior.

b) Declaração formal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de possuir condi -
ções de fornecer, durante o prazo de validade do registro de preços, bens de iguais características ao que se 
encontram descritos no Anexo deste Edital, em quantidade compreendida entre as informadas como míni-
mas e máximas.

2.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração  
das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos 
índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula:

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta.

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 
prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento.

2.1.6 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Com-
plementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de to-
dos os documentos previstos neste edital.

2.1.7 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 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, 
desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se en-
quadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

2.1.8 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 
item 2.1.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital,  
terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade 
em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

2.1.9 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de peque-
no porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

2.1.10 O prazo de que trata o item 2.1.8 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,  
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o  
transcurso do respectivo prazo.

2.1.11 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.1.8, implicará na deca-
dência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar  
a licitação.

2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.5, poderão ser apresentados em original, por có-
pia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial.  
Sendo que os documentos do item 2.1.3 poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (inter-
net) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração.
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2.3 Caso a empresa possua Registro Cadastral emitido por qualquer outro órgão ou entidade públi-
ca não há necessidade de realização de cadastro no Município de Itaqui, desde que a documentação esteja  
em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666/93, exceto os documentos solicitados nos itens 2.1.3, alí-
neas  “a”, “b”, "c" e "d" , 2.1.4 e 2.1.5, alínea “b” deste Edital, que deverão ser apresentados junto com o 
mencionado documento (CRC) no envelope nº 01 (habilitação).

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Lici-
tação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identi -
ficados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2011
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)
-----------------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2011
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO E TELEFONE DA EMPRESA)

3.2 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01:

a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Município de Itaqui ou de por qual-
quer outro órgão ou entidade pública . 

b) os documentos descritos nos itens 2.1.3, alíneas "a", “b”, “c”, "d" e "e", 2.1.5 “b” para empresas com 
cadastro de outro órgão ou entidade pública 

c) se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando 
com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.

3.3 O envelope n.º 02 deverá conter:

a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da em-
presa, mencionando o preço unitário e total de cada item, a marca, devendo estar incluídos todos os custos e 
encargos, inclusive os relativos ao frete.

Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para sua entrega.

4. DO JULGAMENTO

4.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, le-
vando em consideração o menor preço por item.

4.2 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o 
sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

4.3. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital.

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE

5.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, 
as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.1.6, deste edital.

5.2. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com 
a convocação prévia de todos os licitantes.
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6. DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

7.  DAS PENALIDADES

7.1 multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o  
qual será considerado inexecução parcial do contrato;

7.2 multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 
(um ano);

7.3 multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 
(dois anos).

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da 
mercadoria, mediante laudo emitido pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato;

9.2 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula  
a matéria.

10. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

10.1 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 sufici-
entemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

10.2 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido re-
ajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro, tendo como indexador o IGP-M .

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão  à conta da seguinte do-
tação orçamentária: 

→ ÓRGÃO 10: Secretaria do Trabalho e Ação Social

UNIDADE 03: Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO/ATIVIDADE 1070 – Programa de Atenção Integral a Família

CÓDIGO: 3.3.9.0.30.00.00.00

REDUZIDO: 1594-6

→ ÓRGÃO 06: Secretaria de educação

UNIDADE: Ensino Fundamental

PROJETO/ATIVIDADE 2053 Material de Consumo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1205-0
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→ ÓRGÃO 06: Secretaria de educação

UNIDADE: Manutenção Ensino Fundamental - MDE

PROJETO/ATIVIDADE 2043 Material de Consumo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1457-5

→ ÓRGÃO 06: Secretaria de educação

UNIDADE: Manutenção das Escolas de Educação Infantil FUNDEB

PROJETO/ATIVIDADE 2135 Material de Consumo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1559-8

→ ÓRGÃO 06: Secretaria de educação

UNIDADE: Manutenção das Escolas de Educação Infantil MDE

PROJETO/ATIVIDADE 2049 Material de Consumo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1188-6

→ ÓRGÃO 02: Gabinete do Executivo

UNIDADE 01: Gabinete do Executivo

PROJETO/ATIVIDADE 2007 Manutenção do Gabinete do Executivo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1004-9

12.  DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá validade até 31 de dezembro de 2011, ou até a entrega da to-
talidade das mercadorias.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 
local estabelecidos neste edital.

13.2. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos.

13.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julga-
dora.

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso pró-
prio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, 
da Lei n.° 8.666-93).

13.4. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à 
licitação os participantes retardatários.
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13.5. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I. Objeto II -minuta de contrato;  
III – modelo de proposta, IV- modelo de declaração que não emprega menor (Decreto Federal n.° 4.358-
02).  

 As cópias do edital deste certame, bem como seus anexos, podem ser obtidas no site da Prefei-
tura Municipal de Itaqui (www.itaqui.rs.gov.br) gratuitamente, ou no Setor de Licitações onde  mediante o 
pagamento da importância de R$ 10,00 (dez reais), diretamente na tesouraria do Município.

Itaqui, 30 de março de 2011.

________________________________________

     Gil Marques Filho

Prefeito

     Este edital se encontra examinado e apro-
vado por esta Assessoria Jurídica.

      Em ___-___-______.

     ________________________

                Assessor(a) Jurídico(a)       

http://www.itaqui.rs.gov.br/


 PREFEITURA MUNICIPAL
          ITAQUI - RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Licitações

ANEXO I -Objeto

Item Descrição Unidade Quanti-
dade

Valor 
Unitário

Valor 
Total

1 Caneca média, 200 ml, plástico. Unidade 500 2,00 1.000,00

2 Chaleira de alumínio, tamanho grande. Unidade 20 48,55 971,00

3 Colher  em  aço  inoxidável,  para  cozinha; 
comprimento 39 x 41 cm.

Unidade 50 4,50 225,00

4 Colher em aço inoxidável, para sopa. Unidade 800 4,20 3.360,00

5 Concha industrial de aço inoxidável. Unidade 20 11,45 229,00

6 Copo de vidro, tipo americano, com capaci-
dade para 200 ml aproximadamente.

Unidade 20 3,00 60,00

7 Escumadeira industrial. Unidade 20 7,90 158,00

8 Faca para carne, grandes, com cabo reforça-
do e bom corte, de qualidade.

Unidade 22 21,80 479,60

9 Garfo de mesa. Unidade 300 2,55 765,00

10 Jarra  plástica,  com capacidade de 05 litros 
cada.

Unidade 20 4,50 90,00

11 Panela  caçarola 6,5 litros 28 cm alumínio. Unidade 20 25,00 500,00

12 Panela de pressão 7 litros. Unidade 10 73,00 730,00

13 Prato fundo de vidro, referência “ duralex”, 
diâmetro de 22 cm.

Unidade 800 2,50 2.000,00

14 Tábua de cortar carne, de vidro. Unidade 20 15,00 300,00

15 Espremedor de fruta elétrico. Unidade 06 39,90 239,40

16 Jogo de cordas de aço para violão. Jogos 04 20,00 80,00

17 Bule de alumínio de 04 litros. Unidade 06 27,00 1620,00

18 Leiteira de alumínio de 01 litros. Unidade 06 15,00 90,00

19 Colchão solteiro. Unidade 30 80,00 2.400,00

20 Caixa isopor 50 litros. Unidade 03 60,00 180,00

21 Escorredor de massa grande 33,5 cm de inox Unidade 10 54,00 540,00

22 Pratos de vidro fundo. Unidade 24 3,35 80,40

23 Copos de vidro, 350ml. Unidade 24  2,00 48,00

24 Xícaras de vidro com pires. Unidade 24 7,00 168,00

25 Garfos de metal. Unidade 24 1,90 45,60

26 Facas de metal. Unidade 24 1,80 43,20
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27 Colheres de sopa. Unidade 24 1,45 34,80

28 Colheres de sobremesa. Unidade 24 1,50 36,00

29 Garfos de sobremesa. Unidade 24 1,70 40,80

30 Colheres de cafezinho. Unidade 24 1,60 38,40

31 Panelas de pressão de 7 litros. Unidade 02 40,00 80,00

32 Fervedores de leite de alumínio. Unidade 03 15,00 45,00

33 Bules de alumínio. Unidade 03 10,00 30,00

34 Bandejas de plastico. Unidade 06 7,00 42,00

35 Suporte plastico para copo de cafezinho. Unidade 50 5,00 250,00

36 Panelas de alumínio numero 28. Unidade 02 42,00 84,00

37 Panelas de alumínio numero 24. Unidade 02 32,00 64,00

38 Panelas de alumínio numero 18. Unidade 02 22,00 44,00

39 Colheres de metal grande. Unidade 04 6,00 24,00

40 Panos de prato. Unidade 12 2,50 30,00

41 Tabua de vidro para carne. Unidade 02 10,00 20,00

42 Jarras de plastico para suco. Unidade 04 6,00 24,00

43 Toalhas de mesa. Unidade 04 15,00 60,00

44 Tapetes de cozinha. Unidade 02 12,00 24,00

45 Tapetes de banheiro. Unidade 04 20,00 80,00

46 Pacotes  de  copos  para  cafezinho  contendo 
100 unidades cada.

Unidade 50 4,20 210,00

47 Pacotes de copos descartáveis contendo 100 
unidades cada.

Unidade 100 4,75 475,00

48 Suporte plastico para filtro de café. Unidade 04 7,80 31,20

49 Água mineral, recargas de 20 litros. Unidade 05 9,00 45,00

50 Água mineral, sem gás, com capacidade de 2 
litros.

Fardo 50 7,00 350,00

51 Copo descartável, plastico, transparente, ca-
pacidade 200ml, pacotes com 100 unidades.

Pacote 10 5,00 50,00

52 Copo de vidro, tipo americano, com capaci-
dade para 300 ml aproximadamente.

Unidade 30 3,00 90,00

53 Filtro  descartável  para  café,  tamanho  102, 
caixa com 40 unidades.

Caixa 10 3,00 30,00

54 Suporte para copos de café com 50 unidades. Unidade 50 19,00 950,00
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55 Xícara e pires, para cafezinho, em vidro am-
bar, capacidade de 200 ml.

Conjunto 20 14,15 283,00

1.2. Os itens de nº 01 à 21 (Educação)

1.3. Os itens nº 22 à 48 (Ação Social)

1.4. Os itens nº 49 à 55 (Gabinete) 

1.5. A entrega dos produtos deverá ser feita  em horário de expediente da Administração, ou seja das 7  
horas às 13 horas de segunda à sexta, nos seguinte(s) endereço(s)

a) Os itens de nº  01 à 21 (Educação) deverão ser entregues  no prazo de 15 dias após a assinatura do  
contrato na Secretaria de Educação, na Rua Dr. João Dubal Goulart, SN, Itaqui/RS

b) Os itens nº 22 à 48 (Ação Social) deverão ser entregues no prazo de 15 dias após a assinatura do 
contrato na Secretaria do Trabalho e Ação Social, na Avenida Castelo Branco, nº 1970, Itaqui/RS

c) Os itens nº 49 à 55 (Gabinete) deverão ser entregues 15 dias após a assinatura do contrato na sede 
da Prefeitura Municipal de Itaqui, Rua Bento Gonçalves, nº 335, Itaqui/RS
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ANEXO II: Minuta de Contrato

CONTRATO N° ____/2011

Termo de contrato que entre si fazem o Município de Itaqui e a 
empresa _______  tendo como objeto a  aquisição material de 
consumo

Pelo presente instrumento particular  de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento 
Gonçalves, nº. 335, denominado neste ato como CONTRATANTE representado pelo Prefeito muni-
cipal Sr. GIL MARQUES FILHO inscrito no CPF sob o nº 132.750.620-34 e portador de cédula de iden-
tidade nº 9003198786, brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade e, do outro lado a empresa 
____________________________,  neste ato representada por seu ________________, doravante de-
nominada CONTRATADO, tendo em vista a Tomada de Preços nº 005/2011, os  Processos Adminis-
trativos nº. 87.751/2011, 87.014/2011 e 87.888/2011 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas no-
meadas e firmadas, os quais firmam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: DO OBJETO

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a contratação para a aquisição dos seguintes produtos e  
prestação dos serviços abaixo descrito:

Item Descrição do bem Quantidade Valor Unitário Valor Total

1

2

1.2. O gestor do contrato será a servidora ___________________

1.3. A entrega dos produtos ocorrerá de acordo com o previsto no Anexo I do ato convocatório.

Cláusula Segunda: DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata o pre-

sente contrato, a importância de R$ ….......

Cláusula Terceira: DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da 

mercadoria, mediante laudo emitido pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato;

Cláusula Quarta: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Os valores do presente contrato não pagos na data aprazada deverão ser corrigidos 

desde então até a data do efetivo pagamento, pelo índice IGP-M, calculado pró-rata dia.

Cláusula Quinta: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

→ ÓRGÃO 10: Secretaria do Trabalho e Ação Social

UNIDADE 03: Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO/ATIVIDADE 1070 – Programa de Atenção Integral a Família
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CÓDIGO: 3.3.9.0.30.00.00.00

REDUZIDO: 1594-6

→ ÓRGÃO 06: Secretaria de educação

UNIDADE: Ensino Fundamental

PROJETO/ATIVIDADE 2053 Material de Consumo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1205-0

→ ÓRGÃO 06: Secretaria de educação

UNIDADE: Manutenção Ensino Fundamental - MDE

PROJETO/ATIVIDADE 2043 Material de Consumo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1457-5

→ ÓRGÃO 06: Secretaria de educação

UNIDADE: Manutenção das Escolas de Educação Infantil FUNDEB

PROJETO/ATIVIDADE 2135 Material de Consumo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1559-8

→ ÓRGÃO 06: Secretaria de educação

UNIDADE: Manutenção das Escolas de Educação Infantil MDE

PROJETO/ATIVIDADE 2049 Material de Consumo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1188-6

→ ÓRGÃO 02: Gabinete do Executivo

UNIDADE 01: Gabinete do Executivo

PROJETO/ATIVIDADE 2007 Manutenção do Gabinete do Executivo

CÓGIGO: 33.39.03.0.00.00.00

REDUZIDO: 1004-9
    

Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades previstas no item 7 do ato con-

vocatório.

Cláusula Sétima: DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:
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a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e 
XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licita-
ção, desde que conveniente para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes consequências,  
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:

a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos va-
lores das multas e indenizações a ele devidos;

b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados 
ao CONTRATANTE.

Cláusula Oitava: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução 

total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Nona: DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado a Tomada de Preço nº 005/2011, à proposta do ven-

cedor e à Lei n° 8.666/93

Cláusula Décima: DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá validade até 31 de dezembro de 2011, ou até a entrega da to-
talidade das mercadorias.

Cláusula Décima Primeira: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Itaqui, ____ de  ___________ de 2011.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho

Prefeito

____________________________________________
                                           CONTRATADA

TESTEMUNHAS  _____________________    _________________________
                                CPF                                        CPF                                       
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ANEXO III

Modelo Proposta de Preços

Tomada de Preço nº 005/2011

À
Prefeitura de Municipal de Itaqui
A/C: Comissão de Licitações

Prezado Senhor

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no CNPJ sob 
o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na parti -
cipação da presente concorrência, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convo-
catório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item Descrição Marca Un
.

Quant. Mínima Valor Unitário

− Validade da proposta: 60 dias
− Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem 

como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos previdenciários, 
fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, segu-
ros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que ve-
nham a incidir direta ou indiretamente sobre os materiais, objeto desta licitação.

− Prazo de entrega: conforme solicitação.

Data: _____________________

Assinatura: ________________
Nome do Representante Legal do Proponente: ___________________
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Anexo IV

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Tomada de Preço  nº 005/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro  para  os  devidos  fins  e  especialmente  para  a  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº 
005/2011,  que a proponente  .................................................................  (nome completo),  inscrito no 
CPF/MF  sob  n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade  de  ......................................, 
Estado ................................, à Rua/Av. ............................................................................................. (en-
dereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos 
em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par-
tir de 14 (quatorze) anos.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.


