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LICITAÇÃO DIFERENCIADA, MODO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE OU A ELAS EQUIPARADAS. 

 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, inscrito no CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, 

com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Av. Rodolfo Baldi nº 817, 
Centro, CEP 15.880-000, na cidade de Tabapuã/SP, CONVIDA essa conceituada empresa 
para participar do presente certame licitatório, na modalidade de CONVITE, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações posteriores e sob as condições constantes do presente 
instrumento convocatório. 

 
1.2. Para o recebimento dos envelopes PROPOSTA, fica designado o dia 12 de 

março de 2019, até às 09h30, os quais deverão ser entregues na Divisão de Licitações do 
Paço Municipal, no endereço acima mencionado. 

 
1.3. A sessão pública de abertura do envelope PROPOSTA ocorrerá às 10h00, na 

sala da Secretaria Administrativa do mesmo endereço e no mesmo dia mencionado no item 
1.2. 

 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de gêneros alimentícios (café, 

chá e açúcar) para atender as necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, 
pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o Termo de Referência de que trata o 
Anexo I do presente edital. 

 
2.2. Integram o presente Convite, os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de Proposta de Preço; 
Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VI – Carta Credenciamento; 
Anexo VII – Minuta de Contrato;  
Anexo VIII - Termo de Ciência e de Notificação.  
 
3.  DO PREÇO MÁXIMO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 

MODALIDADE: CONVITE Nº 006/2019  TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

Data de abertura: 27/02/2019 Data da Sessão Púbica: 12/03/2019 

EDITAL Nº 015/2019 
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3.1.- Fica fixado em R$ 56.835,00 (cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e 

cinco reais) o preço global máximo que a Prefeitura Municipal de Tabapuã se propõe a 
pagar para a aquisição do objeto desta licitação. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. Poderão participar deste convite EXCLUSIVAMENTE às empresas 

enquadradas como MICROEMPRESAS - “ME” e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – 
“EPP”, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, convidadas do ramo de atividade pertinente ao seu objeto e que atenderem às 
exigências de habilitação. 

 
4.1.1. Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar da 

presente licitação, microempresas ou empresas de pequeno porte interessadas, 
cadastradas na Prefeitura Municipal de Tabapuã, na correspondente especialidade ou 
em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, desde que manifestem interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data marcada como prazo final do 
recebimento do envelope PROPOSTA, conforme artigo 22, § 3º, da Lei 8.666/93, com suas 
alterações posteriores, observado o subitem 4.1. 

 
4.2. Estará impedida de participar, a empresa: 
 
a) que não se enquadre nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
 
b) suspensa temporariamente de participar em licitação na Prefeitura Municipal de 

Tabapuã, ou declarada inidônea para contratar com a Administração Pública; 
 
c) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto 

deste Convite; 
 
d) concordatárias ou sob processo falimentar, facultada a participação de empresa 

que esteja em recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, 
do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos 
termos da Súmula 50 do TCE.  

 
4.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos 
conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93. 

 
4.4. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e 

irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos 
legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 
4.5. A documentação apresentada deverá estar toda em nome da matriz ou em 

nome da filial, devendo ser o contratado executado pela empresa vencedora do certame. 
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4.6. A empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006 e suas 
alterações. 

 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

 
b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44 da LC 

nº 123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato nas mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a 
licitação. 

 
5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 
 
5.1. O envelope com a proposta financeira deverá ser lacrado e rubricado, contendo 

na sua parte externa a seguinte descrição: 
 
ENVELOPE – PROPOSTA DE PREÇO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ- SP 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 12 de março de 2019  
PROPONENTE:________________________(Nome do Licitante) 
 
6. DO ENVELOPE PROPOSTA E DA HABILIATAÇÃO 
 
6.1. O envelope proposta deverá conter: 
 
6.1.1. A proposta propriamente dita deverá ser apresentada mediante o 

preenchimento do modelo de que trata o Anexo II, ou datilografada, digitada e impressa 
contendo as mesmas informações, redigida em português de forma clara e detalhada, sem 
emendas ou rasuras e atender a todas as exigências contidas neste CONVITE e seus 
anexos; ser identificada, datada e assinada em seu final pelo representante legal da 
proponente e rubricada nas demais folhas, que conterá: 

 
6.1.1.1. Razão social, endereço completo, número do CNPJ, inscrição estadual ou 

Municipal; 
 
6.1.1.2. Número do convite e do processo;  
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6.1.1.3. Descrição sintética dos itens deve ser firme e precisa, sem alternativa de 
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por 
item, devendo inclusive ser mencionada a marca do produto cotado; 

 
6.1.1.4. O preço unitário do objeto licitado, por item, expresso em moeda corrente 

nacional e o preço total; 
  
Nota1: nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos 

diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do CONVITE, envolvendo, 
entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc, obedecendo as 
especificações dos produtos contidas no ANEXO I – Termo de Referência;  

 
6.1.1.5. O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

a contar da data de sua apresentação;  
 
6.1.1.6. Prazo de Pagamento: em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota 

fiscal, devidamente atestada pela unidade competente; 
 
6.1.1.7. local, data, assinatura e identificação do signatário. 
 
6.1.2. A proposta deverá estar acompanhada dos seguintes anexos e documentos: 
 
- Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à 

Habilitação; 
- Anexo IV - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor. 

 
- Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte.  
 
6.2. A empresa deverá apresentar a documentação relativa à habilitação 

jurídica, conforme o caso, que consistirá em:  
I - registro comercial, no caso de empresa individual; 
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores;  

III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 

 
6.2.1 Fica dispensada, na forma do art. 32, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, a apresentação dos documentos de que tratam os art. 29 a 31 da 
mesma norma. 

 
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1. O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento 

estabelecido no art. 43 da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores. 
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7.1.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou 
de seus representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, 
examinando os envelopes proposta, os quais serão rubricados pelos seus membros e 
representantes presentes, procedendo-se a seguir à sua abertura. 

 
7.1.2. Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e 

acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas 
ou omissões. 

 
7.1.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e 

representantes dos licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas. 
 
7.1.3.1. As propostas que apresentarem erros de cálculo serão corrigidas 

automaticamente pela comissão, considerando-se como válidos os preços unitários. 
 7.1.3.2. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos 

membros da comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer 
declaração. 

 
7.1.4. Se ocorrer a suspensão da sessão pública de abertura, julgamento e 

classificação as propostas e ela não puder ser realizada no mesmo dia, o resultado será 
publicado na imprensa oficial do Município, e, inclusive, no quadro de edital da 
Administração, para conhecimento dos interessados. 

 
8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1. DESCLASSIFICAÇÃO 
 
8.1.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
a)  não obedecerem às condições estabelecidas no convite; 
b)  apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos. 
 
8.1.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar 

aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis, para reapresentação de outras escoimadas das 
causas que ensejaram a desclassificação. 

 
8.2. CLASSIFICAÇÃO 
 
8.2.1. As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que 

fará a classificação pelo preço por item, levando-se em conta exclusivamente o MENOR 
PREÇO. 

 
a)  a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
 
b)  no caso de empate, ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, no mesmo dia e 

horário, com a presença dos membros da comissão e dos licitantes presentes, considerando 
a condição de mi 

 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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9.1. Dos atos da Administração em decorrência dos procedimentos da presente 

licitação cabe: 
 
9.1.1. Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 
 
a) Julgamento das propostas; 
 
b) Anulação ou revogação da licitação; 
 
c) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral; 
 
d) Rescisão de contrato, determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

nos casos previstos em lei; 
 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 
 
9.1.2. Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caibam os recursos 
estabelecidos no subitem anterior. 

 
9.2. Interposto recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 
9.3. Os recursos deverão ser dirigidos à Senhora Prefeita Municipal, por intermédio 

da Comissão de Licitação. 
 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. Concluídos os trabalhos de julgamento e classificação das propostas de 

preços apresentadas e obedecidos aos prazos legais de recursos, a autoridade competente 
deliberará quanto à adjudicação de seu objeto ao vencedor e homologação do resultado da 
licitação. 

 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Deliberada a contratação, a vencedora do certame será convocada para que 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da convocação para esse fim expedida, 
retirem o instrumento contratual, sob a pena de decair do direito à contratação. 

 
11.2. O prazo fixado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que 

o convocado apresente motivo justo até o último dia do prazo inicial, aceito pela 
Administração. 

 
11.3. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, 

quando o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no 
prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
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fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto 
aos preços ou revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo art. 
81 da legislação. 

 
11.4. Fica dispensada a prestação de garantia contratual de que trata o artigo 56, 

da Lei federal nº 8.666/93. 
 
11.5. O contrato decorrente desta licitação vigorará por um período de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado na hipótese de alteração do cronograma de entregas, 
atendidas a conveniência e a oportunidade administrativas. 

 
 
12. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO 

DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 
12.1. No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento 

equivalente, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação de regularidade fiscal e 
trabalhista:  

 
12.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ  do 

Ministério da Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via 
Internet;  

 
12.1.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado;  

 
12.1.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 

Efeitos de Negativa relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de 
validade em vigor;  

 
12.1.4. Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede 

da licitante, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor, 
relativamente a tributos pertinentes à atividade relacionada ao objeto licitado;  

 
12.1.5. Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede 

da licitante, quanto aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo 
de validade em vigor;  

 
12.1.6. Certidão de regularidade de débito para com a Seguridade Social, para a 

finalidade de licitação e contratação com o Poder Público, com prazo de validade em vigor;  
 
12.1.6.1. A empresa licitante apresentando a Prova de Regularidade Fiscal para 

com a Fazenda Federal, subitem “12.1.3”, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 
1.751, de 02/10/2014, fica dispensada da apresentação de Prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social, exigência do subitem “12.1.6”;  
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12.1.7. Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor.  

 
12.1.8. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa. 

 
12.1.9. Cópia do CPF e do RG do responsável ou representante legal. 
 
12.2. O descumprimento do disposto nos subitens 12.1.1. ao 12.1.9 implicará no 

impedimento em assinar o termo contratual ou na retirada do documento equivalente, 
sujeitando-se a empresa às penalidades previstas neste Edital. 

 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA 

FONTE DE RECURSOS 
 
13.1. O pagamento será efetuado mensalmente pelo Setor de Tesouraria da 

Administração, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pelo setor competente, comprovando a liquidação da despesa. 

 
13.2. As despesas objeto da presente licitação onerarão dotações próprias do 

orçamento vigente, observadas as seguintes classificações: 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
 
02.26.01 – Secretaria Municipal de Governo e Administração  
Funcional Programática: 04.122.0004.2008 – Coordenação e Manutenção da 

Divisão Administrativa – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.26.03 – Diretoria Obras, Viação e Serviços  
Funcional Programática: 15.452.0020.2060 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.26.03 – Diretoria Obras, Viação e Serviços  
Funcional Programática: 15.452.0020.2061 – Coord. E Manut. Do Serviço Funerário 

– Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.28.01 – Divisão Municipal de Educação  
Funcional Programática: 12.122.0006.2014 – Coord. Secretaria Municipal de 

Educação – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.29.02 – Fundo Municipal de Saúde  
Funcional Programática: 10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica à 

Saúde – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.30.02 – Fundo Municipal de Assistência Social  
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Funcional Programática: 08.244.0016.2051 – Manutenção do Programa de 
Proteção Social Básica – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 

 
02.31.01 – Diretoria Municipal de Cultura  
Funcional Programática: 13.392.0024.2067 – Manutenção das Atividades Culturais 

– Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
02.32.01 – Diretoria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação. 
Funcional Programática: 27.813.0023.2065 – Manutenção e Desenvolvimento das 

Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – 
Material de Consumo. 

 
13.3. Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 – Tesouro 

Municipal. 
 
14. DA ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
14.1. Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de consumo 

conforme as descrições do Anexo I, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 
Tabapuã, localizada na Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, na cidade de Tabapuã, de forma 
parcelada, conforme as quantidades descritas nas programações elaboradas pelo setor 
responsável, nos horários e nas datas determinadas pelo mesmo e conforme a 
necessidade, sendo efetuadas por conta e risco da proponente vencedora. 

 
14.2. A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

após a emissão da ordem de entrega, de segunda às sextas-feiras. 
 
14.3. As entregas serão quinzenais, conforme solicitação através de requisição 

expedida pelo Setor de Compras, contendo a quantidade necessária. 
 
15. DAS SANÇÕES 
 
15.1. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o 

documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor do contrato, não aplicável à empresa remanescente, em 
virtude da não aceitação da primeira convocada. 

 
15.2. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada 

fica sujeita às seguintes penalidades: 
 
15.2.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
 
15.2.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação, por dia de 

atraso, até o limite de 05 (cinco) dias; 
 
15.2.1.2. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso superior a 05 (cinco) dias, 

calculada sobre o valor da obrigação, até o limite de 10 (dez) dias; 
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15.2.1.3. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do objeto não 
entregue, no caso de inexecução total ou parcial do ajuste, 

 
15.3. A aplicação das multas, na forma prevista pelos subitens anteriores, que 

serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou 
cobradas judicialmente, dar-se-á sem prejuízo da: 

 
15.3.1. Suspensão temporária da empresa adjudicatária da participação em 

licitação e impedimento de celebrar novo contrato com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

 
15.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
16. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
16.1. Este convite será afixado para conhecimento público e consulta dos 

interessados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã. 
 
16.2. O Setor de Licitações e Contratos prestará esclarecimentos sobre a Licitação, 

através do telefone/fax (17) 3562-9022, ou diretamente no Paço Municipal, no horário das 
09h às 11h e das 13h às 17h. 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, 27 de fevereiro de 2019. 

 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 27 de fevereiro de 2019. 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12 de março de 2019 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período de 12(doze) meses. 
 
ITEM PRODUTO QTD 

REQ 
UNID 

01 Chá; Mate Solúvel; Composto de Erva Mate Tostada - Isento de Sujidades, Fragmentos 
de Insetos e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Plástica, Apropriada, 
Hermeticamente Fechada; Embalagem Secundaria Caixa de Papel Cartão; Com Validade 
Mínima de 11 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo 
Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alteracoes 
Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. 
Determinados Pela Anvisa; Peso 250 Gr. 

1.400 CX 

02 Açúcar Cristal de 1° qualidade, produto obtido do suco da cana de açúcar, tipo 
cristal, contendo no mínimo 99,3% de sacarose, admitindo umidade máxima de 
0,3% p/p, livre de fermentação, isento de sujidades, de matéria terrosa, de 
parasitas e de detritos animais ou vegetais. O produto deve estar acondicionado 
em embalagem primaria de 5 kg em sacos plásticos resistentes, atóxico, 
transparente, incolor, termossoldado. O produto deverá rigorosamente respeitar 
a legislação vigente. A validade deverá ser de no mínimo 24 meses a partir da 
data de entrega. 

900 PCT  

03 CAFÉ TRADICIONAL; TORRADO E MOÍDO - Constituído de Café Ate Tipo 8 Na 
Classificação Oficial Brasileira-cob; Bebida Variando de Mole a Rio, Excluindo-se o Gosto 
Riozona; Com Um Máximo de 20% de Defeitos Pretos, Verdes e Ardidos e Ausência de 
Grãos Pretos-verdes e Fermentados; Admitindo-se grãos de Safras Passadas; Robusta 
Conillon; Desde Que o Gosto Não Seja Pronunciado e Preponderante; Ponto de Torra 
Moderadamente Escuro a Médio Claro; Com Qualidade Global Aceitável Mínima de 4,5 
Pontos Na Escala Sensorial de 0 a 10 do Lote Entregue; Impurezas (cascas e Paus) Em 
G/100g Máxima de 1%; e Umidade Em G/100g Máxima de 5%; Obedecendo Resolução 
Saa 19, de 05/04/2010; Com Embalagem Alto Vácuo (tijolinho); Rotulagem Impressa No 
Pacote; Não Sendo Tolerada a Presença de Etiqueta Auto Adesiva Com a Descrição do 
Produto; Validade Mínima Na Data Da Entrega de (11) Onze Meses; Devendo Obedecer 
As Exigências Das Res-saa 28 de 01/06/2007, Rdc 277/05, Rdc 259/02, Rdc 07/11, Rdc 
14/14; Instrução Normativa Nr 16, de 24/05/2010 do Mapa para a Elaboração de Laudo 
Apos a Entrega do Café; Pacote 500,00 Grama 

2.400 PCT 

 

- Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso conforme as descrições acima, no 
Paço Municipal da Prefeitura de Tabapuã, em parcelas conforme as quantidades descritas nas 
programações elaboradas pelo setor responsável, nos horários e nas datas determinadas pelo mesmo 
e conforme a necessidade, sendo efetuadas por conta e risco da proponente vencedora. 
 
- Declara outrossim, que concordará com todos os termos do Edital e compromete-se a cumprir todas 
as exigências, sobretudo a entrega dos produtos que sagrar-se vencedora com as respectivas 
especificações dispostas. 
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Garantia da Proposta – 60 (sessenta) dias. 
 
Garantia do produto – em perfeitas condições de utilização. 
 
Vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 
 
Condição de Entrega – as entregas serão, conforme solicitação, através de Requisição, emitida 
pelo Setor de Compras, contendo a quantidade solicitada. 
 
Condições de Pagamento – 30 (trinta) dias, subsequentes a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente Atestada pelo Setor Responsável. 
 

Tabapuã/SP, 03 de janeiro de 2019. 
 
 

*assinado no original* 
NILTON MEIRELI 

Diretor Administrativo 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 27 de fevereiro de 2019. 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12 de março de 2019 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, por 12(doze) meses, de acordo 
com o Termo de Referência (Anexo I) do edital. 
 
 

 
 

Item 

 
 

Quant. 

 
 

Descrição 

 
 

Un. 

 
Valor 

Unitário 
(R$) 

 
Valor Total 

(R$) 

 
 

Marca 

1 
 

1.400  
 

Chá; Mate Solúvel; Composto de 
Erva Mate Tostada; Peso 250 Gr. 

CX 

   

2 900 

Açúcar Cristal de 1° qualidade, 
produto obtido do suco da cana 
de açúcar, tipo cristal. Pacote 
contendo 5 kg. 

PCT 

   

3 2.400 
CAFÉ TRADICIONAL; 
TORRADO E MOÍDO - Pacote 
500,00 Grama 

PCT 

   

                                                                           VALOR TOTAL 

 
 
    

 
 As demais condições tais como: forma de entrega, obrigações e direitos das partes, 
vigência, condições de pagamento e outras serão as constantes do Instrumento 
Convocatório e do Contrato. 
 

(Cidade e data) 
 

(Assinatura) 
(Empresa) 

(Nome do representante legal) 
CPF n° - - - - -   |  RG. n° - - - - - - - - 
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ANEXO III 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO) 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 27 de fevereiro de 2019. 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12 de março de 2019 
 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, por 12(doze) meses, de acordo 
com o Termo de Referência (Anexo I) do edital. 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ 
sob nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da 
Carteira de Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARA que inexiste qualquer 
fato impeditivo à sua contratação, que não foi declarada suspensa nem inidônea para 
contratar com o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a 
ocorrência de qualquer fato que altere essa situação, que venha a ser conhecido após o 
encerramento da licitação. 

 
Por ser verdade, assina a presente para que surta os efeitos legais. 
 
Local/Data... 
 
 
............................................................................... 
Nome 
CPF 
RG 
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ANEXO IV 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR) 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 27 de fevereiro de 2019. 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12 de março de 2019 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, por 12(doze) meses, de acordo 
com o Termo de Referência (Anexo I) do edital. 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob 
o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da 
Carteira de Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx], DECLARA, para fins de 
participação no mencionado certame, sob as penas da Lei, que se encontra em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do 
artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

 
Por ser verdade, assina a presente para que surta os efeitos legais. 
 
Local/Data... 
 
 
............................................................................... 
Nome 
CPF 
RG 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 (IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 27 de fevereiro de 2019. 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12 de março de 2019 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, por 12(doze) meses, de acordo 
com o Termo de Referência (Anexo I) do edital. 
 
 
[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], 
neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de 
Identidade RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx],DECLARA, sob as penalidades da lei, que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 
vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 
impostas pelo § 4º do art. 3º da referida lei. 
 
 
Local e data 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF 
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ANEXO VI 
CARTA CREDENCIAL 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019 
CONVITE Nº 006/2019 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INÍCIO: 27 de fevereiro de 2019. 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 12 de março de 2019 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, por 12(doze) meses, de acordo 
com o Termo de Referência (Anexo I) do edital. 
 
 
 
Pela presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº. 
_____________________, brasileiro, casado, ...................., residente e domiciliado na Rua 
............, nº ..........., em .................., como representante desta empresa, estando ele 
credenciado a responder junto a essa Prefeitura em tudo o que se fizer necessário durante 
os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação, interposição de recursos e 
renúncia a esse direito, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós 
apresentada, para fins de participação na licitação em referência.  
 
 
Local, em ....... de xxxxxxx de 2019. -  

 
 
 

Assinatura do representante legal 
Nome: 
RG. Nº 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS: APRESENTAR ESTA DECLARAÇÃO FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO VII 

 MINUTA DE CONTRATO 
 

 
 
 
TERMO DE CONTRATO N° _____/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA _______________, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ E AÇÚCAR) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. 
 
 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, 
pessoa jurídica de direito púbico interno, inscrito no CNPJ sob nº 45.128.816/0001-33, com 
sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, 
CEP 15.880-000, na cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por (NOME ), portador(a) do RG nº 
___________, inscrita no CPF sob nº ____________, Prefeito(a) Municipal no efetivo 
exercício do cargo, e de outro, a empresa _________________, com sede na Rua 
___________________ , inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por sua(seu) (nome, 
função, RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo com o que consta do 
Processo nº 017/2019, relativo ao Convite nº 006/2019, têm entre si justo e acertado este 
instrumento contratual, que se regerá pelas seguinte cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) 
para atender as necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período de 
12 (doze) meses, de acordo com o Termo de Referência, parte integrante do Edital relativo 
ao Processo Licitatório nº 017/2019, na modalidade Convite nº 006/2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 
2.1. Para todos os efeitos de direito e melhor caracterização da aquisição, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 
CONTRATO o EDITAL DO CONVITE Nº 006/2019 e seus anexos, constantes do Processo 
nº 017/2019, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da 
CONTRATADA. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DAS FONTES 
 
3.1. Os recursos orçamentários para suportar a eficácia do objeto do presente contrato 
serão atendidos por dotações próprias do orçamento vigente, observadas as seguintes 
classificações: 
 

Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
 
02.26.01 – Secretaria Municipal de Governo e Administração  
Funcional Programática: 04.122.0004.2008 – Coordenação e Manutenção da 

Divisão Administrativa – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.26.03 – Diretoria Obras, Viação e Serviços  
Funcional Programática: 15.452.0020.2060 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 

Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.26.03 – Diretoria Obras, Viação e Serviços  
Funcional Programática: 15.452.0020.2061 – Coord. E Manut. Do Serviço Funerário 

– Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.28.01 – Divisão Municipal de Educação  
Funcional Programática: 12.122.0006.2014 – Coord. Secretaria Municipal de 

Educação – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.29.02 – Fundo Municipal de Saúde  
Funcional Programática: 10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica à 

Saúde – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.30.02 – Fundo Municipal de Assistência Social  
Funcional Programática: 08.244.0016.2051 – Manutenção do Programa de 

Proteção Social Básica – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 
 
02.31.01 – Diretoria Municipal de Cultura  
Funcional Programática: 13.392.0024.2067 – Manutenção das Atividades Culturais 

– Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
02.32.01 – Diretoria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação. 
Funcional Programática: 27.813.0023.2065 – Manutenção e Desenvolvimento das 

Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – 
Material de Consumo. 

 
 
3.2. Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 01 – Tesouro Municipal. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, ocorrendo seu término em _____ de ______de 20___. 
 
4.2. O prazo contratual, obedecidas às normas legais e regulamentares, poderá ser 
prorrogado na hipótese de alteração do cronograma de entregas, atendidas a conveniência 
e a oportunidade administrativas. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. Os valores unitários referentes ao fornecimento dos produtos serão os estipulados na 
proposta apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Convite nº 006/2019 - Processo nº 
017/2019, no valor total de R$ ................... (............................................). 
 
5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto do 
presente contrato, acompanhado do respectivo recebimento definitivo e da respectiva nota 
fiscal, que será emitida, contendo na mesma os seguintes dizeres: a) Convite nº 006/2019 - 
b) Processo nº 017/2019. 
 
5.3. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(s) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na 
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) 
regularização(s). 
 
5.4. O preço inicialmente cotado é fixo e irreajustável, podendo, para manter o equilíbrio 
contratual, ser objeto de revisão, a pedido da CONTRATADA, caso haja motivo relevante, 
tal como variação substancial do custo de aquisição do produto, junto ao distribuidor, 
devidamente justificado e demonstrado documentalmente. 
 
5.5. Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo 
conhecimento, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de marca ou de 
distribuidora por parte da CONTRATADA. 
 
5.6. O reajuste não servirá, em hipótese alguma, para ampliação de margem de lucro. 
 
5.7. O realinhamento de preço apenas será efetuado no caso da CONTRATADA 
demonstrar através de Notas Fiscais do distribuidor o preço praticado anteriormente e o 
atual. 
 
5.8. No preço acima estipulado estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado 
tais como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao 
perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento. 
 
5.9. A recomposição de preço não ficará adstrita a aumento, devendo o fornecedor repassar 
ao município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos 
percentuais.  
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5.10. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou 
requeridas pelo município. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
6.1. Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de consumo conforme as 
descrições do Anexo I, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tabapuã, 
localizada na Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, na cidade de Tabapuã, de forma parcelada, 
conforme as quantidades descritas nas programações elaboradas pelo setor responsável, 
nos horários e nas datas determinadas pelo mesmo e conforme a necessidade, sendo 
efetuadas por conta e risco da CONTRATADA. 

 
6.2. A entrega deverá ser realizada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
expedição da ordem de entrega pelo setor requisitante, de segunda às sextas-feiras. 

 
6.3. As entregas serão quinzenais, conforme solicitação através de requisição expedida pelo 
Setor de Compras, contendo a quantidade necessária. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações e demais 
documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e as cláusulas deste Contrato;  
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e 
entrega do (s) material (s) objeto deste Contrato, inclusive frete, embalagens, seguro e 
eventuais perdas e danos;  
c) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
d) Entregar os produtos em perfeito estado para consumo, nas embalagens padronizadas 
e/ou especificadas pelo CONTRATANTE, conforme contido no Anexo I;  
e) Substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da solicitação, os produtos 
fornecidos em desconformidade com as condições, especificações e quantitativos 
constantes do Anexo I do Edital;  
 
7.2. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, 
direta ou indiretamente, provocar ou causar para o CONTRATANTE e/ou para terceiros, 
devendo entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita 
obediência à legislação vigente. 
 
7.3. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à 
entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, 
mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos 
decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença. 
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CLÁUSULA OITAVA 
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 
 
8.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento 
dos produtos; 
c) Efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado para esse fim; 
d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, 
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato. 
f) empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários necessários ao pagamento, 
observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s). 
 
CLÁUSULA NONA 
PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
 
9.1. Pelo descumprimento das condições estabelecidas neste ajuste, a CONTRATADA fica 
sujeita às seguintes penalidades: 

 
9.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste contrato: 

 
9.1.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento), sobre o valor da obrigação, por dia de atraso, até o 
limite de 05 (cinco) dias; 

 
9.1.1.2. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso superior a 05 (cinco) dias, calculada 
sobre o valor da obrigação, até o limite de 10 (dez) dias; 

 
9.1.1.3. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do objeto não entregue, no 
caso de inexecução total ou parcial do ajuste, 

 
9.2. A aplicação das multas, na forma prevista pelos subitens anteriores, que serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou cobradas 
judicialmente, dar-se-á sem prejuízo da: 

 
9.2.1. Suspensão temporária da empresa adjudicatária da participação em licitação e 
impedimento de celebrar novo contrato com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 

 
9.2.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
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RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 
 
10.2. Na hipótese de rescisão, o CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a 
cobrança judicial ou extrajudicial das multas e eventuais perdas e danos, a fim de se 
ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO FORO 
 
11.1. Será competente o Foro da Comarca de Tabapuã - SP, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que sejam, para solução de questões oriundas deste 
contrato. 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se 
publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial do Município. 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP.........de..................de 2019. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 

CONTRATANTE 
Nome – Prefeita(o) Municipal 

 
EMPRESA 

CONTRATADA 
Nome do Representante – Cargo 

TESTEMUNHAS: 
 
NOME:                                                       NOME: 
CPF:                                                           CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Termo de Contrato nº _____/2019. Contratante: Município de Tabapuã-SP; 

Contratada: _________. Objeto: Aquisição de gênero de gêneros alimentícios (café, chá e 
açúcar) para atender as necessidades da municipalidade. Vigência: 12 (doze) meses. Valor: 
R$ _____. Fonte de Recurso: Os recursos financeiros constantes do orçamento vigente 
serão oriundos da Fonte de Recurso 01 – Tesouro Municipal; Fonte de Recuso 02 – 
Recursos Estaduais e Fonte de Recurso 05 – Recursos Federais. Data da assinatura: 
____________. (NOME) – Prefeita Municipal de Tabapuã.- PUBLIQUE-SE. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 
  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
 
CONTRATADA:  
 
CONTRATO N°:  
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, por 12(doze) meses  de acordo 
com o Termo de Referência constante do Edital. 
 
ADVOGADO(S) /Nº OAB: (*) ___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil;  

d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã, XX de janeiro de 2019. 
 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome:  
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Cargo:  
CPF nº               e   R.G. nº  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:  
Telefone(s): Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome:  
Cargo:  
CPF nº               e   R.G. nº  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:  
Telefone(s): 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:                   RG:                   
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

  
 


