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P R O C E S S O  L I C I T A T Ó R I O  N º .  1 3 / 2 0 1 4 .  

M O D A L I D A D E :  C o n v i t e  

 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, situada à Rua São Luiz, n.º 
210, CONVIDA essa conceituada empresa a participar do presente certame licitatório, na modalidade 
de Convite, do tipo Carta Convite, na forma de execução do contrato pelo regime de preços unitário o 
qual será processado e julgado em consonância com a Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94 e 
contemplado com a Lei Complementar n.º 123 de 15/12/2006, e em especial contido neste Edital. 
 
1.2 Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 10/03/2014, 
até às 08:45 horas, o qual deverá ser entregue na Sala da Comissão de Permanente de Licitações. 
 
1.3 O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 09:00 horas, no mesmo endereço e no mesmo dia 
mencionado no item 1.2. 
 
2. OBJETO 
 
Aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios e de copa e cozinha, nas quantidades 
estimadas, para fornecimento dos produtos e materiais no período da assinatura do contrato até 
31/12/2014, para as Secretarias Municipais. 
 
Itens  Qtd  Und. DESCRIÇÃO Valor Unt Valor Total 

01 45 Und. 
AGUA MINERAL – galão 20 litros, embalagem lacrada, a base 
de troca, contendo composição química, data de envase e data 
de validade não inferior a 2 meses. 

10,50 472,50 

02 04 Pct. 
AGUA MINERAL SEM GAS – garrafa pet de 500 ml, pacote 
com 12 unidades, com data de fabricação e prazo de validade, 
com certificação no ministério da saúde, composição, local de 
retirada e envase, e responsável técnico. 

16,00 64,00 

03 04 Pct. 
AGUA MINERAL COM GAS – garrafa pet de 500 ml, pacote 
com 12 unidades, com data de fabricação e prazo de validade, 
com certificação no ministério da saúde, composição, local de 
retirada e envase, e responsável técnico. 

17,00 68,00 

04 95 kg 
AÇUCAR – cristal, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, 
embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data 
de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com 
registro no ministério da Saúde. 

2,30 218,50 

05 355 Und. 
ERVA MATE P/CHIMARÃO – ilex paraguaiensis, 1 kg, natural, 
contendo informações nutricionais, data de fabricação e de 
validade, serviço de atendimento ao cliente, (sugestão materva). 

11,00 3.905,00 

06 38 Und. 
CAFÉ – solúvel, 200g, recipiente de vidro com tampa, com 
certificação do ministério da agricultura, com data de fabricação 
e de validade. 

12,00 456,00 

07 85 Und. 
CHÁ – pacote lacrado de 12g sabores: endro, camomila, hortelã, 
marcela, cidreira. Com data de fabricação e prazo de validade e 
composição. 

1,40 119,00 

08 267 Und. 
LIMPADOR MULTIUSO – 500ml para limpeza em geral, com 
bico dosador e tampa, composto de alquiel benzeno sulfato de 
sódio, coadjuvantes, solventes, sequestrante, fragrância e agua, 
(sugestão veja). 

2,90 774,30 
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09 141 Und. 
AGUA SANITARIA - 1L, embalagem com bico dosador, 
contendo modo de usar, composição, informações técnicas, 
serviço de atendimento ao cliente (sugestão quibooa). 

2,50 352,50 

10 288 Und. 
DESINFETANTE - P/ banheiro, anti-bactericida, perfumado, 
embalagem de 1L. Com bico dosador, contendo modo de usar, 
composição, informações técnicas, serviço de atendimento ao 
cliente, (sugestão pinho bril). 

6,00 1.728,00 

11 272 Und. 
DETERGENTE - P/ louça liquido concentrado, 500ml 
.Composição: Alquil benzeno sulfonado de sódio linear, alquil 
bezeno sulfonato de trietanolamina, lauril éster sulfato de sódio, 
coco amido propil betaína, sulfato de magnésio, EDTA, formol, 
corante, perfume e água, Contém tensoativo biodegradável, em 
embalagem plástica e bico dosador, contendo data de fabricação 
e de validade, serviço de atendimento ao cliente. (sugestão YPE 
CLEAR). 

1,60 435,20 

12 77 Und. 
SABÃO EM PÓ – 2k em embalagem lacrada, multiuso, 
composto de tensoativo aniônico, tamponentes, coadjuvantes, 
sinergista, corantes, enzimas, branqueador ópticos, essências, 
água, alvejante e carga.    Data de fabricação e de validade, 
serviço de atendimento ao cliente. (sugestão omo). 

14,00 1.078,00 

13 107 Und. 
SABONETE LIQUIDO – embalagem em sache lacrada de 
500ml, perfumado, contendo, data de fabricação e de validade, 
serviço de atendimento ao cliente (sugestão davene). 

10,00 1.070,00 

14 10 Und. 
SAPOLIO RADIUM EM PÓ - produto preparado à base 

tensoativo anionico, alcalinizante, agente abrasivo, agente de 

branqueamento e essência. Embalagem com 300g. 

3,50 35,00 

15 199 Und. 
SAPOLIO RADIUM CREMOSO – 300ml, com bico dosador e 
tampa, data de fabricação e validade, composição, informações 
técnicas e serviço de atendimento ao cliente. 

4,90 975,10 

16 145 Und. 
ALCOOL GEL – 500g, 70°INPM, embalagem plástica com bico 
dosador, com certificação do IMETRO. 

4,50 652,50 

17 16 Und. 
BOM AR - spray, com 360ml elimina odores desagradáveis   e 
perfuma , tendo na sua composição emulsificante, anti-oxidante, 
fragrância, veículo e propelentes. 

8,50 136,00 

18 47 Und. 
CERA LIQUIDA – composição carnaúba dispersão acrílica 
metalizada emulsificantes agente nivelador, agente formador de 
filme, alcalinizaste, plastificante, conservante, fragrância, corante 
e água. Incolor para todos os tipos de pisos, com ação 
impermeabilizante e alta performance. Proporciona brilho 
instantâneo e possui fragrância suave. Com 750 ml (sugestão 
inglesa). 

6,80 319,60 

19 24 Pct. 
SABÃO EM BARRA – C/5 unidade, 1kg, contendo glicerina, 
composição, modo de usar data de fabricação e de validade. 

6,50 156,00 

20 10 Und. 
SABONETE EM BARRA – diversas fragrâncias, 150g, 

embalagem lacrada, com composição, especificações técnicas, 

data de fabricação e validade, com serviço de atendimento ao 

cliente. 

1,75 17,50 

21 18 Und. 
LIMPA PISOS, AZULEJOS E CALÇADAS – 1 litro, limpeza 
pesada, diluído em agua, com instruções de uso, serviço de 
atendimento ao cliente, composição, data de fabricação e 
validade, com principio ativo de nonil fenol etoxilado e 

4,00 72,00 
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alquilpoliglicosídeo (sugestão super clean). 

22 08 Und. 
ALCOOL – 1 litro, 46,2% de concentração de álcool, para 
limpeza, com certificação do IMETRO. 

5,00 40,00 

23 29 Und. 
LIMPA VIDRO - com 500ml Sua fórmula com hidrorepelentes 
remove toda a sujeira sem deixar manchas além de formar uma 
película invisível e impermeável que mantém as superfícies 
limpas por mais tempo, mesmo após um ciclo de chuva.  

5,00 145,00 

24 27 Und. 
AMACIANTE DE ROUPAS – 2 litros, fragrâncias perfumadas, 

diluível em água contendo modo de usar, composição, 

informações técnicas, serviço de atendimento ao cliente. 

(sugestão Ypê). 

6,20 167,40 

25 55 Und. 
PANO DE COPA E COSINHA – medida 70x80, branco, 100% 
algodão com barra nos quatro lados. 

6,00 330,00 

26 15 Und. 
PANO DE COPA E COSINHA – medida 40x80, branco, 100% 

algodão com barra nos quatro lados. 

5,50 82,50 

27 49 Und. 
PANO DE LIMPESA - para chão tamanho 80x90cm, extra 
Grande para limpeza pesada contendo no mínimo 85% de 
algodão com barra nos quatro lados.  

6,50 318,50 

28 153 Pct. 
PAPEL HIGIENICO – papel higiênico especial macio folha duplo 
picotada, em rolo, não reciclado, alta absorção, na cor branca, 
dimensões de 10cm x 30m, a embalagem deverá conter a marca 
do fabricante, dimensão, indicação de não reciclado, cor e lote 
do produto. Pacote com16 rolos, fibras virgens, em embalagem 
lacrada. 

15,50 2.371,50 

29 11 Und. 
RODO PLÁSTICO - com duas Borrachas, medindo 60 cm com 
cabo de 1,20 metros. 

14,00 154,00 

30 03 Und. 
RODO DE MADEIRA - com duas borracha, medindo 0,60cm, 

com cabo de 1,20 metros.  

13,25 39,75 

31 25 Und. 
RODO DE ESPUMA – com medidas de 40 X 08 X 12cm, com 
cabo de 1,20 metros, composição em PP, Pet, espuma e 
madeira. 

12,75 318,75 

32 05 Und. 
RODODE METAL - galvanizado e zincado, com duas borrachas 

medindo 80cm com cabo de metal de 1,20 m, com reforço entre 

o corpo e o cabo. 

42,00 210,00 

33 10 Und. 
RODODE METAL GALVANIZADO - com duas borrachas 

medindo 1,00 metro, com cabo de metal, com reforços entre o 

corpo e o cabo.  

50,00 500,00 

34 54 Und. 
ESPONJA DE LIMPASA DUAS FACES – com 03 unidades, 
110mmx75mmx20mm, espuma em um dos lados e manta 
abrasiva do outro. 

3,80 205,20 

35 09 Und. 
ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL - 2,00 18,00 

36 1310 Und. 
SACO DE LIXO – 100 litros, impermeável, resistente. 0,40 524,00 

37 950 Und. 
SACO DE LIXO – 50 litros, impermeável, resistente. 0,35 332,50 

38 1710 Und. 
SACO DE LIXO - 30 litros, impermeável, resistente. 0,25 427,50 
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39 910 Und. 
SACO DE LIXO - 15 litros, impermeável, resistente. 0,20 182,00 

40 16 Und 
VASOURA - com corpo e cerdas em plástico, 5 fileiras de 
cerdas, com cabo de 1,20cm em metal revestido. 

8,75 140,00 

41 30 Und. 
VASSOURA PALHA - tipo colonial grande com cabo de madeira 

de 1,20 metros. 

18,00 540,00 

42 39 Pct. 
LÃ DE AÇO - para limpeza em geral, 60g, embalagem lacrada 
contendo 08 unidades. 

2,00 78,00 

43 13 Pct. 
LUVAS - Tamanho grande, embalagem contendo 01 par, com 

espessura de 0,50mm e comprimento de 31cm, confeccionado 

em látex forrado e resistente. 

5,50 71,50 

44 16 cx. 
LUVAS - tamanho médio, com 100 unidades, para procedimento 

não cirúrgico de látex de borracha natural, superfície lisa, 

Ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível,NQA 1,5 

(sugestão, super max).  

24,00 384,00 

45 08 Und. 
BALDE - de 15 litros constituído de plástico não reciclável e alça 

de metal. 

10,00 80,00 

46 03 Und. 
BALDE - de 15 litros constituído de alumínio com alça de metal. 35,00 105,00 

47 05 Und. 
ESCOVA SANITÁRIA - Com cabo de 17 centímetros (cm), com 

cerdas de nylon, para limpeza em geral.  

4,50 22,50 

48 06 Und. 
ESCOVA - de lavar roupa com cerdas e corpo em plástico. 2,50 15,00 

49 40 Und. 
TOALHA DE ROSTO - medindo 45x0,80cm, 100% algodão, 

com barras nos quatro lados, com cores escuras. 

9,00 360,00 

50 17 Und. 
TOALHA DE BANHO – medindo 0,75x1,145cm, 100% algodão, 

com barras nos quatro lados com cores escuras. 

21,00 357,00 

51 25 Und. 
TOALHA DE BANHO LISTRADA - medindo 0,55x1,08cm, no 

mínimo 85% algodão com cores escuras e  barra nos quatro 

lados. 

7,50 187,50 

52 30 Und. 
TOALHA DE ROSTO LISTRADA - medindo 30x60cm, 100% 

algodão, com cores escuras e barra nos quatro lados. 

4,00 120,00 

53 06 cx. 
TOUCA - confeccionada em falso tecido de 

polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas, Gramatura 

de 30 grs, contendo 100 unidades. 

15,00 90,00 

54 56 Pct. 
GUARDANAPO – com 50 folhas, 33x30cm, em embalagem 
lacrada. 

1,75 98,00 

55 62 Pct. 
FILTRO - pra chimarrão, contendo 02 unidades, 100% poliéster. 1,50 93,00 
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56 260 Pct. 
PAPEL TOALHA – branco, interfoliado, embalagem c/1000 
folhas, lacrado. 

9,00 2.340,00 

57 15 Pct. 
PAPEL TOALHA – embalagem contendo 02 rolos com 60 folhas 

cada, 20x20cm, 100% fibras celulósicas virgens. 

3,00 45,00 

58 15 Pct. 
PRATOS DE PAPELÃO – médio medindo 27 cm de diâmetro 

pacote com 10 unidades. 

4,00 60,00 

59 123 Pct. 
COPO DESCARTÁVEL – pacote com 100 unidades de 180 ml, 
cristal transparente, conforme norma ABNT. 

4,00 492,00 

60 80 Pct. 
COPO DESCARTÁVEL - pacote com 100 unidades de 80 ml, 
cristal transparente, conforme norma ABNT. 

3,00 240,00 

61 23 Rol. 
SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS – com 100 unidades, 

acondiciona até 5 kg de alimenta, transparente, utilizado em 

geladeira freezer e micro-ondas. 

5,00 115,00 

62 15 Rol. 
SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS – com 100 unidades, 

acondiciona até 3 kg de alimenta, transparente, utilizado em 

geladeira freezer e micro-ondas. 

4,00 60,00 

63 12 Pct. 
CANUDO GROSSO – pacote com 200 unidades, constituído em 

polipropileno. 

3,50 42,00 

64 19 Und. 
ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande com certificação do 
IMETRO. 

3,50 66,50 

65 70 Und. 
RECARGA DE GAS - 13KG, com certificação do IMETRO. 47,00 3.290,00 

   
 TOTAL 28.963,30 

 
O PADRÃO DE QUALIDADE DO MATERIAL OFERTADO SERÁ AVALIADO PELO SECRETÁRIO 
DE CADA PASTA, SEGUINDO OS PADRÕES USUAIS DE MERCADO, DE ACORDO COM O 
PADRÃO BRASILEIRO, COM CARACTERÍSTICAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE, 
OBSERVANDO A CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA (INMETRO), 
QUALIDADE E TECNOLOGIA. 
 
2.2 As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão por conta do projeto/atividade: 
 
Proj/Atividade Modalidade de 

aplicação 
Descrição 

2.004 - Manutenção das atividades 
da Administração Geral. 
2.012 – Manutenção das atividades 
do ensino fundamental. 
2.017 – Manutenção das atividades 
do Pré Escolar. 
2.020 – Manutenção das atividades 
da Creche. 
2.025 - Manutenção das atividades 
da Agricultura. 
2.024 – Manutenção das atividades 
do esporte 

339000000 
 
339000000 
 
339000000 
 
339000000 
 
339000000 

339000000 

- aplicação direta. 
 
- aplicação direta. 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 Além das empresas convidadas pela Administração poderão participar do presente certame, 
empresas interessadas, cadastradas ou que entregarem, na unidade promotora do certame e com 
antecedência de 24 horas da data e horário da abertura da licitação, a documentação exigida neste 
Edital. 
 
Parágrafo único: conforme Lei Complementar n.º 123 de 15/12/2006, as empresas enquadradas no 
estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno porte, devem apresentar documentos que 
comprovem o enquadramento destas que são: certidão simplificada da junta comercial, registro civil 
de pessoa jurídica e ou comprovante de empresa optante ao simples nacional na receita federal. 
Caso a licitante não apresente tais documentos de comprovação do enquadramento de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no ato do credenciamento (mesmo que estiver 
enquadrada), perderá automaticamente o direito de fazer uso das vantagens da Lei Complementar n.º 
123 de 15/12/2006, quanto à regularidade fiscal e direito de preferência. 

 
 

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
 
4.1. Envelope de Habilitação: 
    
   ENVELOPE N.º 001 - HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 13/2014 
   PROPONENTE 
 
4.2. Envelope de Proposta: 
    
   ENVELOPE N.º 002 - PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 13/2014 
   PROPONENTE 
 
 

5. HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 
5.1 No envelope de habilitação o proponente deverá apresentar os seguintes documentos originais ou 
autenticados em cartório ou por servidor da prefeitura designado: 
 

  Comprovante de regularidade com o INSS. 
 Comprovante de regularidade com o FGTS. 
 Comprovante de regularidade Municipal. 
 Comprovante de regularidade Estadual. 
 Comprovante de regularidade Federal. 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

Certidão Negativa de Falência e Concordata. 
 DECLARAÇÃO DO CUMPRIENTO DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º CF. 

 
5.2 No envelope de proposta o proponente deverá apresentar: 
 
5.2.1 A proposta propriamente dita, datilografada e ou escritas manualmente, redigida em português 
de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante legal 
e rubricada nas demais folhas; 
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5.2.2 Razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual do proponente; 
 

5.2.3 Descrição do objeto da licitação, obedecendo estritamente às especificações constantes do 
processo; 
 
5.2.4 Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte; 
 
5.2.5 Planilha onde conste, obrigatoriamente, a marca dos produtos ofertados.  
 
5.2.6 Local, data, assinatura e identificação do signatário. 
 
5.2.7 A proposta propriamente dita deverá obrigatório ser apresentada em “disco rígido”, 
“CDs”, e impressa, de todos os itens cotados compatível com o programa utilizado pelo setor 
de compras, (Sistema Betha), sendo que a não apresentação da proposta em formato 
eletrônico acarretará na desclassificação do licitante. A solicitação do arquivo deverá ser 
encaminhada no e-mail comprassaomigueldaboavista.sc.gov.br. O programa (Betha Auto 
Cotação) esta disponível no site do Município de São Miguel da Boa Vista – SC para download. 
 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
 
6.1 O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo 43 da Lei 8.666/93; 
 
6.2 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: 
 
6.2.1 Será feita a abertura dos envelopes de habilitação, os quais serão examinados e rubricados 
pelos seus membros e representantes presentes; 

 
6.2.1.1 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e 
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração; 

 
6.2.2 Procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes de propostas; 
 
6.2.2.1 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes 
presentes, procedendo-se à leitura das mesmas; 

 
6.2.2.2 Propostas que apresentarem erros manifestos de cálculo serão corrigidos automaticamente 
pela comissão; 

 
6.2.2.3 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e 
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração; 
 
6.3 Critérios de julgamento 
 
6.3.1 Desclassificação 
 
6.3.1.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) Não obedecerem as condições estabelecidas no edital e apresentarem o preço 

dos itens em desacordo com o ato convocatório; 
b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; Será 

considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado 
ou acima do orçamento feito pela Prefeitura; 
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6.3.2 Classificação 
 

6.3.2.1 As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a 
classificação por item, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO POR ITEM; 

  
a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
b) No caso de empate, será assegurada preferência por bens produzidos por 

empresas brasileiras; 
c) Persistindo o empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio. 

 
6.4 Adjudicação e homologação 
 
6.4.1 Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo interposição de recurso ou 
julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para liberação quanto à 
homologação da adjudicação. 

 
7. PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

OU RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA 
 
7.1 O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual e retirar a ordem de compra, 
IMEDIATAMENTE, após a homologação. 
 
7.2 Nos termos do § 2.º do artigo 64 da Lei 8.666/93 a Administração poderá, quando o convocado se 
recusar a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra, no prazo estabelecido, desclassificar a 
empresa que se recusar a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra e convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação para 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 artigo 81 da legislação citada. 
 

8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
8.1 O objeto da licitação deverá ser entregue, parceladamente, nas Secretarias Municipais de São 
Miguel da Boa Vista, no horário expediente, de segunda a sexta feira, dentro do prazo estipulado no 
item 8.2. 
 
8.2 O prazo inicial para entrega do objeto da licitação é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar da solicitação e emissão da autorização de fornecimento, conforme cronograma e requisição 
das secretarias envolvidas no processo licitatório. 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será efetuado até o dia 12 do mês subsequente a entrega e recebimento dos itens 
contidos em cada autorização de fornecimento e emissão da nota fiscal.  
 

10. DAS SANÇÕES 
 
10.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, dentro do 
prazo estabelecido no item 8.2, será aplicada multa correspondente a 50 % do valor do contrato, não 
se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada. 
 
10.2 Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, à contratada fica sujeita às 
seguintes penalidades: 
 
10.2.1 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
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10.2.1.1 até 10 dias, multa de 3% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso. 

 
10.2.1.2 superior a 10 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação, por dias de atraso. 
 
10.2.2 Pela inexecução total ou parcial do ajuste e pela rescisão contratual por culpa da preponente, 
multa de 80%, calculada sobre o valor do objeto não entregue. 
 

11. RECURSOS 
 
11.1 Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser protocolados 
e dirigidos no ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
 
 

12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
12.1 Este Convite será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no Mural Publico da 
Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista. 
 
12.2 Para as questões decorrentes da execução deste termo fica eleito o Foro da Comarca de 
Maravilha, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
ou especial que possa ser. 
 
12.3 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos Junto ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 as 
17:30 horas, no setor de compras e licitações, até o último dia previsto para entrega dos envelopes. 
 
 

São Miguel da Boa Vista, SC, 26 de Fevereiro de 2014. 
 

 
 

GILNEI ANTONIO GUTH 
Prefeito Municipal 

GILBERTO JOSE MIORANDO 
Assessoria Jurídica 

EDSON CESAR RIGOTTI 
Presidente - CML 
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