
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  
 
Edital de Chamada Pública n.º 01/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei 

n.º 11.947, de 16/07/2009. 

1 – PREÂMBULO 
O Municipal de Guarujá do Sul,  pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 
Paraná, 338, inscrita no CNPJ sob o nº 83.027.045/0001-87,  representado neste ato 
pelo Prefeito Municipal Senhor Jose Carlos Foiatto,  no uso de suas prerrogativas 
legais e considerando o disposto na Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE n.º 
26/2013, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. Os Grupos Formais/ Informais deverão apresentar a documentação para 
habilitação e Projeto de Venda no dia 26/04/2016 às 14:30, no Setor de Compras e 
Licitações, junto a Prefeitura Municipal com sede à Rua Paraná, 338, Centro, na 
cidade de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina. 
 
2 – DO OBJETO 
2.1. O objeto da presente Chamado Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para  serem utilizado na 
elaboração da alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino - 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Lei 11.947 DE 
16/07/2009 E Resolução nº. 26 do FNDE de 17/06/2013. 
. 
Tabela 1. Relação dos itens, quantidade e preço unitário e total a serem adquiridos da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. 

Item  Unid Qtidade  Descrição Val Unit Val Tot 

01 Kg 400 Mandioca descascada congelada, primeira qualidade   Embalagem 

plástica atóxica de 1kg. 
2.93 1.172,00 

02 Kg 400 Batata doce de boa qualidade, fresca, compacta e firme, sem lesões 

de origem física ou mecânica oriundas de manuseio e 

transporte(rachaduras e cortes),tamanho uniforme, devendo ser 

graúda, aroma e cor de espécie, estar livre de enfermidades, insetos e 

sujidades. Deve ser entregue em embalagem apropriada para 

alimentos. 

2.79 1.116,00 

03 Kg 100 Abobora tipo cabotia, de tamanho médio e sem apresentar partes 

moles ou podres de boa qualidade e maduras. 
2.16 216,00 

04 Kg 100 Repolho verde graúdo, podado, isento de material terroso, de 

primeira qualidade, coloração uniforme e sem manchas. Deve ser 

entregue em embalagem apropriada para alimentos. 

2.46 246,00 

05 Und 1000 Alface, em pés de tamanho médio, contendo folhas tenras e sem 

ferrugem ou isento que comprometa a qualidade. 
1.66 1.660,00 

06 Kg 300 Beterraba de primeira qualidade, nova, sem folhas, tamanho médio, 

limpa, de boa aparência. Prazo de validade semanal. 
3.66 1.098,00 

07 und 200 Brócolis, deverá ser fresco e saudável, maturação adequada para 

consumo, aroma e cor da espécie, estar livre de enfermidades, insetos 

e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física 

ou mecânica que afete a sua aparência. Deve ser entregue em 

embalagem apropriada para alimentos,  maço com 300 gramas. 

3.56 712,00 

08 Kg 450 Cenoura de primeira qualidade, deve estar firme, sem lesões de 

origem física ou mecânica oriundos de manuseio e 

transporte(rachaduras e cortes),maturação adequada para consumo, 

ter aroma e cor de espécie, estar livre de enfermidades, insetos e 

sujidades. Deve ser entregue em embalagem apropriada para 

4.99 2.245,50 



alimentos. 

09 Und 200 Couve-flor, contendo folhas verdes tenras e sem apresentar ferrugem 

ou insetos, contendo flores formadas. 
4.83 966,00 

10 Kg 200 Morango de boa qualidade, firme, inteiro, em embalagem atóxica de 

1 kg. 
15.00 3.000,00 

11 Kg 1000 Laranja de primeira qualidade, in natura, inteira, firme, sem ceder a 

pressão dos dedos, casca lisa, maturação adequada para consumo, 

com ausência de sujidades ,parasitos e larvas, sem enfermidades. 

Deve ser entregue em embalagem apropriada para alimentos. 

1.50 1.500,00 

12 Kg 

 

300 Chuchu de primeira qualidade deve estar firme, sem lesões de origem 

física ou mecânica oriundos de manuseio e transporte(rachaduras e 

cortes),maturação adequada para consumo, ter aroma e cor de 

espécie, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Deve ser 

entregue em embalagem apropriada para alimentos. 

2.16 648,00 

13 Kg 250 Couve contendo folhas verdes tenras e sem apresentar ferrugem ou 

insetos, entregue de validade semanal; 
3.16 790,00 

14 Maço 500 Tempero verde em molho, contendo salsinha, cebolinha, tenros e 

isentos de insetos ou qualquer coisa que comprometa a qualidade do 

produto – Maço aproximadamente 300 gramas . 

2.06 1.030,00 

TOTAL  16.399,50 

 

 

3. DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. 
3.1.  Até o dia, hora, e local mencionados no preâmbulo deste Edital, os interessados 
entregarão dois envelopes distintos, sendo um de documentação – HABILITAÇÃO e 
outro de PROPOSTA DE PREÇOS. 
3.2 Os envelopes deverão conter os seguintes dizeres: 
 
3.2.1. Envelope de Habilitação: 
    ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
    À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL  
    CHAMADA PÚBLICA 01/2016. 
 
3.2.2. Envelope de Proposta: 
    ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
    À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL  
              CHAMADA PÚBLICA 01/2016. 
 

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
4.1 Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão 
entregar ao Setor de Compras e Licitações no envelope da habilitação os documentos 
abaixo relacionados para serem avaliados e aprovados: 

 
4.1.1. Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar:  

a) Copia autenticada de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP principal, ou extrato da 

DAP, de cada Agricultor Familiar participante; 
c) Certidão Negativa de débitos junto a Fazenda Municipal 
d) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o 

caso. 
 

4.1.2. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores 
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão 
entregar: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 



b) Cópia da Declaração de Aptidão AO Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar  PRONAF - DAP Jurídica ativa ( emitido nos últimos 30 dias ), e 
copia da Relação/Extrato da DAP de cada Agricultor Familiar extraida do site do MDA, 
contendo no mínimo nome, CPF e DAP de cada agricultor ,  

c) Cópias das certidões negativas junto ao FGTS, bem como, Certidão 
Negativa de Débitos junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

d) Cópia autenticada do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 
registrada na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos 
familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

e) Declaração da Associação ou cooperativa, firmada pelo seu representante, 
de que não emprega menor, em cumprimento ai inciso XXXIII do art 7º da constituição 
da Republica, conforme Anexo I. 
           f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

g) Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória 
de serviço de Inspeção Sanitária, podendo ser Municipal, Estadual ou Federal.   
 
5. DA PROPOSTA 
5.1 No envelope da proposta os proponentes deverão apresentar: 
5.1.1 Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar: 
 a) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar, elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade 
Articuladora, devendo conter a assinatura de todos os Agricultores Familiares 
participantes, conforme Anexo II,  
 b) Descriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme 
especificações contidas no item 2.1.  
 c) Preço unitário de cada item, devendo ser cotado em Real e com até duas 
casas decimais após a vírgula (R$ 0,00). 
 
5.1.2 Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores 
Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão 
entregar: 
 a) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar, conforme Anexo II, contendo a identificação da associação ou 
cooperativa, datada, assinada por seu representante legal; 
 b) Descriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme 
especificações contidas no item 2.1. 
 c) Preço unitário de cada item, devendo ser cotado em Real e com até duas 
casas decimais após a vírgula (R$ 0,00). 
 
6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS/CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO 
FORNECEDOR. 
6.1. Serão consideradas classificadas as propostas que preencham as condições 
fixadas nesta Chamada Pública. 
6.2. Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, 
ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições 
fixadas nesta Chamada Pública. 
6.3. Terá preferência os fornecedores locais aos demais, assim entendidos os 
sediados no território do Município de Guarujá do Sul/SC. 



6.4. Não havendo nenhum fornecedor local, terão preferência os fornecedores 
regionais aos estaduais. Serão considerados fornecedores regionais os pertencentes 
ao município de Guarujá do Sul/SC ou os pertencentes à região da AMEOSC. 
6.5. Não havendo fornecedores regionais, adquire-se das associações do território 
estadual.  
6.6. Vencido o critério da localização do fornecedor, terão preferência os agricultores 
que comprovadamente pertencerem a assentamentos da reforma agrária, 
comunidades tradicionais indígenas. 
6.7. Obedecidos todos os critérios acima, se permanecer o empate será realizado 
sorteio.   
 
7. PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
7.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente deverá assinar o contrato de compra e 
venda de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no anexo III no 
prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do comunicado expedido pela 
Administração. 
7.2 O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural 
deve respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 ( Vinte mil ) por Declaração de Aptidão 
ao PRONAF(DAP)/ano. 
7.3 Os contratos que resultarão da presente Chamada Pública terão prazo de duração 
de até 31 de dezembro de 2016. 
 

8.  RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 
8.1 Os fornecedores que aderirem a este Processo declaram que atendem a todas as 
exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer 
a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da Legislação 
Civil e Penal aplicáveis. 
8.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto 
no padrão de identidade e qualidade estabelecida na Legislação Vigente e as 
especificações técnicas elaboradas pelo Setor de Merenda Escolar. 
8.3 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas 
conforme cronograma de entrega definido pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
09. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO  
09.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregue pelos fornecedores no Setor de 
Merenda Escolar, na Rua Governador Jorge Lacerda, 458, Guarujá do Sul/SC, 
conforme solicitação. 
09.2. As entregas deverão ser realizadas até 31 de dezembro de 2016. 
09.3. A quantidade e a data de cada entrega deverão obedecer ao cronograma de 
entrega, que será fornecido posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação a 
cada fornecedor. 
09.4. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues pelo fornecedor somente após 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
09.5. A pessoa indicada como responsável pelo recebimento das mercadorias, 
reserva-se o direito de não receber as mesmas se não estiverem de acordo com o 
solicitado, devendo o fornecedor substituí-las sem prejuízos ao Município.  
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado em até 5 dias após entrega do solicitado, mediante 
a apresentação da nota fiscal e aprovação da Secretaria Municipal de Educação, em 
conta corrente em nome da contratada. 
 
11. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
11.1. Os recursos financeiros para fazer frente às despesas decorrentes do presente 



processo licitatório correrão à conta das seguintes dotações:  
12.306.0017.2.008.3.3.90.30 ( 62 )     12.306.0017.2.073.3.3.90.30 ( 64 )       
12.306.0017.2.074.3.3.90.30 ( 66 )      
 
12. DO FORO 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Cedro, para dirimir todas as 
questões desta Chamada Pública, que não forem resolvidas por via administrativa ou 
por arbitramento, na forma do Código Civil. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. A presente chamada pública poderá ser obtida no Setor de Compras e 
Licitações, junto a Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, nos horários de 07:30 as 
11:30 e das 13:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira ou no site 
www.guarujadosul.sc.gov.br. 
13.2 Esta Chamada Pública será afixada para conhecimento e consulta dos 
interessados no quadro de avisos da Prefeitura – Mural da Prefeitura, Site do 
Município www.guarujadosul.sc.gov.br, Diário Oficial dos Municípios – DOM. 
13.3 Fazem parte integrante deste Edital: 

13.2.1 – Anexo I – Declaração de não emprego de menores 
13.2.2 – Anexo II - Projeto de Venda 
13.2.3 – Anexo III – Minuta de Contrato  

13.3 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Licitações, no 
endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 
17:00, até o último dia previsto para entrega dos envelopes. 

 

 

 

Guarujá do Sul, SC, 08 de abril de 2016. 

 

 

 

___________________________ 
Jose Carlos Foiatto,  
Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO I 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CF/88 

 

 

 

...................................................................... , pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na .............................................,  centro, na cidade 

..........................................................................., devidamente inscrita no CNPJ 

sob nº.  .......................................................... DECLARA, sob as penas da Lei, 

que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de 

que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de 

dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de 

menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função. 

 

 

 

Guarujá do Sul (SC), ............ de ...........................de 2016. 

 

 

 

______________________ 

Responsável  

Carimbo CNPJ 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO  DE GUARUJÁ DO SUL  
 
 
 

ANEXO III 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

O MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL/SC, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 83.027.045/0001-87, com sede na Rua Paraná,  neste ato 
representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Jose Carlos Foiatto,  doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa........ (vencedora do 
certame),  pessoa jurídica de direito privado, sito na .......,  cidade de ......., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° ......., neste ato representada por seu ........., doravante denominado 
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato, com fundamento na Lei n° 
8.666/93 e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2016 resolvem 
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
1.1.É objeto desta contratação a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para  serem utilizado na elaboração da 
alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino - Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, conforme Lei 11.947 DE 16/07/2009 E Resolução nº. 26 
do FNDE de 17/06/2013 e de acordo com a Chamada Pública n.º 01/2016, o qual fica 
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1. Os valores a serem pagos ao contratado são aqueles estipulados na Cláusula 
Primeira deste contrato. 
2.1.1. Os preços contratados não serão reajustados.  
  
CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 
10.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregue pelos fornecedores no Setor de 
Merenda Escolar, na Rua Governador Jorge Lacerda, 458, Guarujá do Sul/SC, 
conforme solicitação. 
10.2. As entregas deverão ser realizadas até 31 de dezembro de 2016. 
10.3. A quantidade e a data de cada entrega deverão obedecer ao cronograma de 
entrega, que será fornecido posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação a 
cada fornecedor. 
10.4. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues pelo fornecedor somente após 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
10.5. A pessoa indicada como responsável pelo recebimento das mercadorias, 
reserva-se o direito de não receber as mesmas se não estiverem de acordo com o 
solicitado, devendo o fornecedor substituí-las sem prejuízos ao Município.  
10.6.  Toda e qualquer despesas decorrentes da entrega  do objeto contratado,  serão 
de exclusiva  responsabilidade da Contratada, sem qualquer ônus para o Município. 
  
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO  
4.1. O pagamento será ate 5 dias após entrega do  solicitado, mediante apresentação 
da nota fiscal e relatório de entrega, fornecido pelo responsável da Secretaria 
Municipal de Educação.  



4.2.  Caso as datas estipuladas nesta Cláusula, ocorram em dia sem expediente na 
Prefeitura o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILDADES DA CONTRATADA 
5.1. A contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 
deste contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os 
danos e prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar 
ou causar a contratante ou a terceiros.  
5.2. No caso de autorização para subcontratação, não existirá qualquer vínculo 
contratual entre eventuais subcontratadas e o Contratante, perante o qual a única 
responsável pelo cumprimento deste Contrato será sempre a Contratada. 
5.3. A Contratada assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao 
Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS PENALIDADES 
6.1. No caso de não  cumprimento do prazo de entrega do objeto constante no item 
3.1, será aplicável à Contratada multa moratória de valor equivalente a 1%(um por 
cento) sobre o valor total  a ser adquirida pela contratante, limitada a 10% do valor  
total do contrato.  
 6.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARUJÁ DO SUL, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as 
seguintes sanções:a) suspensão do direito de licitar junto ao Município por 2 (dois) 
anos; b) multa de 10%(dez por cento) do valor total do contrato, previstas no art. 87 da 
Lei n° 8.666/93;  
6.3. À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul  pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
CLÁUSULA SETIMA- DA RESCISÃO 
7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: 
a) por acordo entre as partes; 
b) unilateralmente pelo Contratante se assim o exigir o interesse público; 
c) pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato ou por 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 
 
CLAUSULA OITAVA  – DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA 
8.1. Os recursos financeiros para fazer frente às despesas decorrentes do presente 
processo licitatório correrão à conta das seguintes dotações:  
12.306.0017.2.008.3.3.90.30 ( 61)     12.306.0017.2.073.3.3.90.30 ( 63 )       
12.306.0017.2.074.3.3.90.30 ( 65)      
 
CLAUSULA NONA– DA VIGENCIA DO CONTRATO  
9.1. O prazo de vigência do presente contrato será a data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2016. 
 
CLÁUSULA DECIMA  – DOS CASOS OMISSOS 
10.1.  Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação aplicável na Lei n. 
8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA  – DA VINCULAÇÃO 
11.1. Este Contrato vincula-se ao Edital de Chamada Publica e ao Processo Licitatório 
que lhe deu origem, devendo o contratado, durante toda a vigência contratual, manter 
as condições de habilitação exigidas no certame. 



 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA   – DA RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO  
12.1. A responsabilidade pela execução do contrato será do responsável pela  
Secretaria Municipal de Educação,  conforme Decreto 014/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - FORO COMPETENTE 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José do Cedro, com prevalência sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais 
oriundas do presente  contrato.  
 
 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma. 
 
 
 

Guarujá do Sul, SC, aos...... de ......... de 2016. 
 
 
 
 
 
Jose Carlos Foiatto,  
 Prefeito Municipal. Contratado. 
 CONTRATANTE   

 


