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                          EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS  PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS; 
ELETROELETRÔNICOS; MATERIAL DE COZINHA e  
MATERIAL DE ESPORTE PARA AS DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
                                032/2019. 

 
 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para  Registro de Preços  para 

aquisição de Mobiliários; Eletroeletrônicos e Material de cozinha 
e Material de Esporte para uso das diversas Secretarias, TIPO 

MENOR PREÇO POR ITEM, mediante a Pregoeira e em conformidade 
com o Decreto Municipal nº 004 de 11 de Janeiro de 2008. A Presente 
licitação reger-se à pela lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislação 
pertinente, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, e pelas condições previstas neste edital e seus anexos, 
mediante as seguintes condições: 

 

Data da Abertura: 30/07/2019 
Horário de Abertura 10 horas 

 
Local: Sala de Pregões Presenciais, Departamento 

de Licitações e Contratos, Prédio da Prefeitura Municipal de 

Rosário do Sul-RS, na Rua Amaro Souto nº 2203. 
 

 
1 DO OBJETO 

 
1.1  A presente licitação visa o registro de preços para aquisição de 
mobiliários;eletroeletrônicos; Materiais de Cozinha e Material de 

Esporte para  uso das diversas secretarias, visando atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme 

especificações contidas no ANEXO I deste Edital. 
 

1.2 A administração não se obriga a contratar o objeto desta 

licitação, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 

Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
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2 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento e constantes deste edital, e que: 

 
2.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com 
a Administração Pública Municipal; 

 
2.1.2 que não estejam sob processo de falência ou recuperação 

judicial (concordata), concurso de credores, dissolução, liquidação 
judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
 

2.2    Nenhum participante poderá representar mais de uma empresa 
licitante.  

 
3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO E 
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
3.1 Os interessados, no dia, hora e local fixados no preâmbulo deste 

Edital para a realização desta licitação, deverão entregar os seus 
envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 2), devidamente fechados e 

indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE 1 
 

Prefeitura de Rosário do Sul 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 

Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ Nº: 

Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preços 
de mobiliários;eletroeletrônicos;material de cozinha 

e esporte para uso das diversas Secretarias. 
 

------------------------------------------------ 
 
ENVELOPE 2 

 
Prefeitura de Rosário do Sul 

Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 
Envelope n° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
Razão Social do Proponente: 
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CNPJ Nº 

Objeto: Pregão Presencial Para Registro de Preços 
de mobiliários;eletroeletrônicos; materiais de 
cozinha e esporte para uso das diversas Secretarias. 

 
3.2 Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação 

(ANEXO II), a Carta de Credenciamento (ANEXO III), ou outro 
documento conforme item 3.3, os quais deverão ser apresentados 
por fora do envelope nº 01 – Proposta. 

 
3.3 Do Credenciamento dos Representantes 

 
a) Somente poderá deliberar em nome do proponente, formulando 
ofertas/lances de preços e praticando os demais atos pertinentes ao 

certame, o representante devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório junto ao 

Pregoeiro, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 

 
b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular, com firma reconhecida, ou Carta 
de Credenciamento (ANEXO III) com firma reconhecida, com poderes 
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
c) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser 

entregue conforme subitem 3.2. 
 
4 DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 01) 

 
4.1 A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu 

representante legal, redigida de forma clara, em língua portuguesa, 
não podendo ser manuscrita, nem conter rasuras ou entrelinhas, e 

incluirá: 
 

a) orçamento discriminado em preços unitários expressos em 

moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas 
com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros 

pertinentes ao objeto licitado, exceto impostos (ICMS, PIS e COFINS); 
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b) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, 

a contar da data da reunião do Pregão. Se na proposta não constar 
prazo de validade, subentende-se com sendo 60 (sessenta) dias; 
 

c) cotação do valor unitário, em real, em algarismos e por extenso, 
para cada item cotado; em caso de divergência entre os valores 

unitários e globais, serão considerados os primeiros, bem como entre 
os expressos em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará 
o valor por extenso; 

 
d) apresentar, no caso de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, declaração do licitante de que se enquadra nesta situação, 
conforme as definições da Lei Complementar Federal nº 123/2006 
(ANEXO IV); 

 
e) não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 a 45 

da Lei Complementar Federal nº123/2006, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que não declarar essa condição, consoante 
alínea “d”; 

 
f) após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 
 

g) a proposta deverá considerar o fornecimento dos materiais no 

âmbito da Administração Pública Municipal; 
 

h) será considerado vencedor, dentre os qualificados, o que 
oferecer melhor proposta, conforme estabelecido no ANEXO I. 
 

 
5 DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 02) 

 
5.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá 
apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes 

documentos: 
 

5.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 

4.358/02 (ANEXO V). 
 
5.1.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa 

participante, de que a empresa não foi considerada inidônea para 
contratar com a administração pública (ANEXO VI). 

5.1.2.1 Atestado, expedido pela empresa licitante, que não possui em 
seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista  



 
                                          Estado do Rio Grande do Sul 

                                          Prefeitura de Rosário do Sul 
                                       Secretaria Municipal da Fazenda 

           Departamento de Licitações 

 

 

 

5.1.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 

no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 

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

 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
5.1.4 REGULARIDADE FISCAL: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividades; 
 
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 

de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela 
Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à 

dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da 
licitante; 

 
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos em lei; 
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 
 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011). 

 
5.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) atestado de experiência, expedido por órgãos públicos, ou 
empresas públicas ou privadas, comprovando a execução, pela 
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licitante, de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta 

licitação; 
 
5.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 
60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do 
documento. 

 
5.2 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação 

poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, 
desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro 
cadastral esteja no prazo de validade. 

 
5.2.1 Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às 

repartições competentes, quanto aos documentos acima mencionados, 
nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas. 
 

5.2.2 Os documentos referidos no item 5.1, poderão ser apresentados 
no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do Departamento de Licitações da 
Prefeitura de Rosário do Sul. 
 

5.2.3 No caso de autenticação por servidor deste órgão, os licitantes 
deverão apresentar a documentação exigida para habilitação no 

Departamento de Licitações 
 ( Rua Amaro Souto, 2203, (centro), até o último dia útil anterior á 
data de abertura do Pregão. 

 
5.2.4 Não serão autenticadas as certidões emitidas pela internet, 

tendo em vista que a veracidade das mesmas é verificada on-line. 
 
5.2.5 No Julgamento das certidões referentes a regularidade fiscal ( 

item 5.1.4, alíneas “a” até “d”), apresentadas pelas microempresas 
e/ou empresas de Pequeno Porte, serão observadas as disposições da 

LC n° 123/06, em especial seus arts. 42 e 43. 
 

5.2.6  Em havendo alguma restrição quanto às  certidões mencionadas 
no  (item 5.1.4 alíneas “a” até a “f”); será assegurado a microempresa 
ou empresa de pequeno porte o prazo de 2 (dois ) dias úteis, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, para apresentação de nova documentação, 
sem, restrições. 
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5.2.7 Não terá direito ao prazo previsto no item anterior a 

microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha deixado de 
apresentar algum dos documentos relativos à regularidade Fiscal. 
 

5.2.8 A não-correção da documentação relativa à Regularidade Fiscal, 
no prazo constante do subitem 5.1.4, implicará a decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 
neste pregão, sendo facultado ao município convocar os licitantes 
remanecentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato ou revogar a licitação. 
 

Observação: caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, 
exigidos para cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a 
licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-

lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de 
inabilitação. 

 
5.3 O envelope de documentação que não for aberto ficará em 
poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

envelope. 
 
5.4 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia 

autenticada por tabelião ou por funcionário público do município ou 
publicada em órgão de imprensa oficial. Os documentos que puderem 

ser extraídos de sistemas informatizados (internet), também ficam 
autorizados, com a observância de que a veracidade destes será 
submetida à comprovação pela Administração. Será considerado pela 

Comissão, o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data 
da respectiva emissão, para aqueles nos quais não constar validade. 

As cópias poderão ser autenticadas pelo pregoeiro mediante a 
apresentação dos originais. 
 

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências 
ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, 

protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para a realização do pregão, no serviço de Protocolo da prefeitura 
Municipal, situado no endereço mencionado no Preâmbulo, cabendo ao 

pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de Vinte e quatro horas. 
Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (55) 3231-

2844, ramal 217. 
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6.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o 

licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente 
existentes no Edital até o 2º dia útil que anteceder à data da 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto 

vício não suspenderá o curso do certame. 
 

6.3 A impugnação feita tempestivamente pela proponente não 
impedirá de participar do processo licitatório. Acolhida a  petição 
contra o ato convocatório este será corrigido e será designada nova 

data para a realização do certame, se a alteração afetar a elaboração 
das propostas. 

 
 

7 DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
7.1 A sessão do pregão será realizada no local, data e horário 

indicados no preâmbulo deste edital, sendo recomendável a presença 
dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 
sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue: 

 
7.2 Abertura da sessão pelo pregoeiro, após o que, não mais serão 

admitidos novos proponentes; 
 

7.3 Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por 

empresa, que deverá apresentar: 
 

7.3.1 Cópia da Carteira de identidade; 
 

7.3.2 Instrumento público de procuração ou instrumento particular 

com firma reconhecida, ou Carta de Credenciamento (ANEXO III) 
com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 

preços, negociar preços diretamente com o pregoeiro e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa 
representada, no caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou 

assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato 
Social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

7.3.3 Os documentos de credenciamento passarão a compor o 
processo; 

 

7.4 Recolhimento dos envelopes nº 01 - "Proposta" e nº 02 - 
"Documentos de habilitação"; 

 
7.5 Abertura dos envelopes nº 01 - "Proposta" e leitura, em voz 
alta, dos preços cotados; 
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7.6 Análise, desclassificação das propostas que estejam em 
desacordo com o solicitado no edital e classificação das propostas que 
estejam em consonância com o exigido; 

 
7.6.1 Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de 

apuração do menor preço, os custos acessórios e encargos tributários 
incidentes sobre o preço; 

 

7.7 Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances 
verbais; 

 
7.7.1 Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o 
menor preço e todos os demais cujas propostas econômicas situarem-

se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço; 
 

7.7.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições 
definidas, na rodada de lances verbais participarão as empresas 
ofertantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham 

sido os preços oferecidos;  
 

7.8 Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes 
considerar necessário o Pregoeiro; 

 

7.8.1 A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como 
referencial os valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante 

do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, devendo 
o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da 
sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A 

cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, que definirá a sequência dos lances seguintes; 

 
7.8.2 O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no 
subitem 7.8.1, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da 

etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado 
para efeito de ordenação das propostas; 

 
7.9 Ordenamento das empresas por preço; 

 
7.10 Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua 
aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o Pregoeiro decidir 

motivadamente a respeito; 
 

7.11 Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a 
obtenção de melhor preço, se for o caso; 
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7.12 Será assegurada como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
conforme a Lei Complementar nº123/2006. 

 

7.12.1 Entende-se por empate quando as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada.  

 

7.12.1.1 Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem 
classificada já for de microempresa ou de empresa de pequeno porte. 

 
7.12.2 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá 

ser apresentada no prazo máximo de 5 (cinco) minutos a partir da 
solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 
 

7.12.2.1 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 

intervalo estabelecido no item 7.12.1, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 
7.12.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, conforme o item 7.12.2, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 7.12.1, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 
 

7.12.4 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos 
itens 7.12.2 e 7.12.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa 

que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte que apresentou a melhor proposta. 

 
7.13 Verificação das condições de habilitação do licitante que 

apresentar a proposta de menor preço, passando para a análise da 
subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não 
atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que 

corresponda ao exigido; 
 

7.13.1 Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal da microempresa ou da empresa de pequeno porte, 
esta não será inabilitada (art. 42, da Lei Complementar n° 123/2006). 
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7.14 Aclamação do licitante vencedor; 
 

7.15 Vistas e rubricadas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes das empresas participantes, em todas as propostas, 
nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 

habilitação remanescentes; 
 

7.16 Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de 

recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva 
nesse sentido; 

 
7.17 Adjudicação do objeto ao vencedor; 
7.18 Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela 

equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes; 
 

7.19 Devolução dos envelopes nº 02 - "Documentos de 
habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 
2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que 

ficarão retidos até assinatura do contrato pelo licitante vencedor; e 
 

7.20 No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser 
suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, 
devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da 

equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, 
aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos 

trabalhos. 
 
 

8 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

 8.1 Será considerada vencedora a proposta de menor Preço de 
acordo com o especificado no ANEXO I, desde que atendidas às 
especificações constante deste edital. 

 
8.2 O Objeto deste Pregão será adjudicado ao proponente cuja 

proposta seja considerada vencedora. 
 

8.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de 
condições, ficarem empatadas, a classificação far-se-á, 
OBRIGATORIAMENTE POR SORTEIO, em ato público, na própria 

sessão, conforme disposto na Lei nº 8.666/93. 
 

8.4 O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços 
estejam superiores aos praticados no Mercado ou suspender a sessão 
para que seja realizada pesquisa a fim de verificar tal conformidade. 
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9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1 Tendo a licitante manifestado, motivadamente, na sessão 
pública do pregão a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 

(três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
 
9.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 

apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes 
ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 

recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo 
da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
 

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 
motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos. 
9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida 
do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado 
causa à demora. 

 
 

10 DA ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA 
 

10.1 No caso de interposição de recurso, depois de proferida decisão 

sobre o mesmo, caberá ao prefeito a adjudicação e homologação do 
resultado da licitação. 

 
10.3 Não havendo recurso, a autoridade competente adjudicará o 
objeto licitado ao vencedor do certame e homologará o resultado da 

licitação, convocando o adjudicatário a assinar o contrato dentro do 
prazo de no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em 

que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao município. 
 

10.4 Caso o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresente situação regular ou se recusar 
injustificadamente a assinar o contrato, a Administração poderá 

retomar a sessão Pública e o Pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e convocado para 
contratar com a Administração. 
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10.5 Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da 
proposta, e não comparecendo o proponente convocado para a 
assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando 

sujeito ás seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 
 

10.5.1 multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua 
proposta; 

 

10.5.2 impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 5 (cinco) anos. 

 
10.5.3 A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 

administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do 
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

 

11 DA ATA E DO PRAZO  

 
11.1 O contrato regular-se-á, no que concerne a sua elaboração, 
alteração, execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei 

8.666/1993, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito 
público. 

 
11.2 A ata poderá, com base nos preceitos de direito público, ser 
rescindido pelo MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante 
simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 
11.3 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no 

edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 
 

11.4 A ata terá vigência de doze meses a contar da assinatura do 

mesmo, podendo ser prorrogado se presentes os requisitos legais e de 
acordo com a vontade das partes. 
 

 

12 DAS PENALIDADES 

 
12.1 Na condição de participante do pregão ou de contratante, as 
licitantes, conforme a infração e sem prejuízo das sanções previstas na 

Lei federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, 
estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
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a) manter comportamento inadequado durante o pregão: 

afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 1 ano;  
 

b) deixar de manter a proposta, observado o prazo da sua validade 
(recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 
 

c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em contrato e demais cominações legais, nos 
seguintes casos:  
 

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

 

b) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do pregão; 

 

c) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 

 

d) condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

e) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade 

para contratar com a Administração Pública Municipal; 

 
12.2 Quando for o caso, as penalidades serão registradas no cadastro 

da contratada. 
 
 

13 DAS OBRIGAÇÕES 

 
13.1 Do Município: 

13.1.1 Atestar nas notas fiscais/faturas, a efetiva entrega do objeto 
desta licitação. 

 

13.1.2 Aplicar penalidades à empresa vencedora, quando for o caso. 
 

13.1.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação por esta 
solicitada, necessária à perfeita execução do contrato. 

 

13.1.4 Efetuar o pagamento à contratada, no prazo avençado, após a 
entrega da Nota Fiscal no setor competente. 

 
13.1.5 Notificar a contratada, por escrito, acerca da aplicação de 
qualquer sanção. 
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13.2 Da Empresa vencedora: 
 

13.2.1 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações e padrões 

de qualidade exigidos no edital. 
 

13.2.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta 
ou indiretamente, sobre os produtos vendidos. 
 

13.2.3 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições 

de habilitação. 
 

13.2.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta 
licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratado. 
 

13.2.5 Fornecer o Objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados 
na proposta. 
 

 

14 DO PAGAMENTO E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 
14.1 Os pagamentos serão efetuados após a liberação da Nota Fiscal 

pelo setor competente. 
 

14.2 A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do 

contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas 
pelo Município. 

 

14.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser 

liquidadas simultaneamente com a parcela vinculada ao evento cujo 
descumprimento deu origem à aplicação da penalidade. 

 

14.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do 

país, em 03 (três) vias. 

 

14.5- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão 
corrigidos monetariamente pelo Pelo IPCA-E do período, ou outro 

índice que vier a substituí-lo,e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

14.6 O Valor do preço registrado será reequilibrado, após parecer 

jurídico homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, nos índices e forma 
solicitada pela vencedora da licitação desde que esteja acompanhado 

de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço 
registrado para execução do serviço.  
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14.7  Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o 

Certificado de regularidade do FGTS, CND do INSS. 
14.8 O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá 
ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento 

licitatório. 
14.9 No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer 

os dados bancários (banco, agência e número da conta) para depósitos 
referentes aos pagamentos. 

 
14.10 O ISSQN, se devido, será recolhido na forma do Código 
Tributário vigente no Município. 

 

14.11 Homologada a licitação pela autoridade competente, o governo 
do Município, em nome da entidade compradora emitirá o Empenho, 
Ordem de Fornecimento ou convocará o licitante vencedor para 

assinatura da Ata correspondente, consoante prazos  e condições de 
entrega, descritos no anexo. 
 

 

15 DA DOTAÇÃO 

 
15.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta 
de recursos específicos, consignados no orçamento do Município, 

exercício 2019. 
 

 

16 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1 A presente licitação não importa necessariamente em 
contratação, podendo o governo do Município  revogá-la, no todo ou 

em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Governo 
poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 

16.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 
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16.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo. 

 

16.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer 
esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo 

Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 

16.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não 

importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 
16.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

 
16.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 
comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que 

comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
16.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo 
Pregoeiro. 

 
16.9 A participação do proponente nesta licitação implica em 

aceitação de todos os termos deste Edital. 
 

16.10  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances 

apresentados e demais informações relativas à sessão pública do 
pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de 

publicidade. 
 

16.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões 

judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, 
considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 

 

 

17 DOS ANEXOS 

 
Fazem parte deste edital, como anexos: 

 
ANEXO I: Especificação do Objeto; 
ANEXO II: modelo de Declaração de Atendimento às 

Condições de Habilitação; 
ANEXO III: modelo de Carta de Credenciamento  
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ANEXO IV: declaração de que é Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO V: declaração de idoneidade; 
ANEXO VI: declaração de que cumpre as determinações 

do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (modelo); 
ANEXO VII: detalhamento da proposta; 

Anexo VIII: atestado de que não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista  

ANEXO IX: minuta da Ata. 
 

Rosário do Sul-RS, 04 de julho de 2019. 
 
 

Zilase Rossignollo, 
Prefeita Municipal 

 
 
Este edital foi analisado e aprovado pela 

Assessoria Jurídica do Departamento de  
Licitações. 

 
Em ---/07/2019 
Naiala Miranda Rosa 

OAB 90991 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Anexo I- 

 
Prazo de entrega 30 dias após a emissão do  
Local de Entrega: Departamento de 

Almoxarifado da Prefeitura Municipal Rua 
Amaro Souto, 2203 CEP 97590-000                             

Prazo de Validade da Proposta 12 meses 
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ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNI QTD 
Valor de 
Referência 

01 

CONJUNTO MESA OITAVADA COM  8 
CADEIRAS 
Mesa: Altura: 56,5 cm Largura: 104 cm 
Comprimento: 104 cm / Cadeira: Altura: 60 cm 
Largura: 30,5 cm Comprimento: 26 cm; Altura do 
assento até o chão: 33 cm (Indicado para 
crianças a partir de 3 anos) Mesa: Tampo MDF; 
Base; MDF / Cadeira Encosto: MDF; Assento: 
MDF; Pés; Ferro – Cadeiras coloridas 

UNID. 70 2.075,66 

02 

CAMINHA EMPILHÁVEL 
Caminha Empilhável Infantil portátil em estrutura 
de alumínio. Produto confeccionado em tecido 
vazado 100% poliéster de alta resistência 
revestido com PVC, poliéster costurado em trama 
dupla com recobrimento de PVC com tratamentos 
anti-uv, anti-fungos, anti-chamas, antioxidante, 
anti-bacteriano, lavável, com fecho em velcro em 
uma das extremidades com costuras reforçadas 
para encaixe da estrutura, não sendo necessária 
a utilização de ferramentas para a 
montagem.Com 4 pés individuais injetados em 
polipropileno”PP virgem” extremidades e cantos 
arredondados, resistentes a cargas e impactos, 
possui reforços internos para evitar o contato 
entre as caminhas ao serem empilhadas. Barras 
em alumínio, fácil montagem e armazenamento, 
indicada para crianças de 02 a 06 anos, peso até 
50 kg. Dimensões da caminha montada- 1,33 cm 
de comprimento x 54 cm de largura x 14 cm de 
altura. Com garantia de 12 meses. - Produto com 
Certificado Voluntário, atendendo todas as 
normas ABNT NBR NM-300-3:2011- Cores Azul, 
Verde, Laranja, Roxa, Vermelha, Amarela e Rosa. 

UNID 100 235,33 

03 

CARRINHO PARA BEBE BERÇO  
Principais características - suporta até 15 kg; - 
estrutura: ferro, plástico e polipropileno / espuma: 
poliuretano / revestimento: poliéster; - cinto de 
segurança de 5 pontos;  3 posições de reclinação 
para seu bebê descansar a qualquer momento; - 
amplo espaço interno; - sistema de travas nos 
quatro conjuntos de rodinhas; - fechamento e 
abertura de modo super prático; - cesto na parte 
de baixo para guardar fraldinhas. Dados técnicos 
- conteúdo da embalagem: 1 carrinho de bebê e 1 

UNID 100 418,33 
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manual de instruções; - dimensões aproximadas 
(a x l x c): 77 cm x 45 cm x 18 cm; - idade 
recomendada: 0 a 3 anos de idade; - certificado 
Inmetro: TUV13.2130; - garantia: 3 meses pelo 
fabricante 

04 

BERÇO - CERCADO - DESMONTÁVEL – 
CHIQUEIRINHO 
Medidas Aberto: Altura: 76cm - Largura: 76cm - 
Comprimento: 98cm - Espaço amplo, seguro e 
confortável - Estrutura em aço tubular com 
acabamento em pintura epóxi. - Bordas 
superiores espumadas (anti-chama), revestidas 
em corino resistente e de textura macia.  – 
Dobrável - Suporta até 18 kg. 

UNID 50 287,66 

 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNI QTD 
Valor de 

Referência 

05 

ARMÁRIO DE AÇO 
 02 portas com chave e 4 prateleiras internas 
medindo 1.98 alt X 0,90 larg X 0,40 de 
profundidade, confeccionado na chapa 24 

UNID. 50 638,59 

06 
ESTANTE DE AÇO  
Medindo 1,98x0,90x0,30 com reforço, chapa 24, 
colunas 14 com painel de aço fechando o fundo. 

UNID 50 208,33 

07 

VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 
Com chave liga e desliga e regulagem em três 
estágios, medindo 60 cm de diâmetro bivolt 
127/220V, na cor preta, grade de 60 fios 

UNID. 50 154,33 

08 

QUADRO BRANCO QUADRIDULADO 300 cm X 
120 cm x 2 cm 
Quadro lousa branca quandricuado de 5 x 5 cm, 
fundo em MDF , e moldura de alumínio com 2 cm de 
espessura e suporte para apagador. Quadro 
profissional não fica manchando. Medida: 120 cm de 
altura x 300 cm de largura x 2 cm de espessura 

UNID 100 1.062,33 

09 

LOUSA BRANCA - 2,50M X 1,20M 
Painel em MDF de 20mm, revestido na face frontal 
em laminado melamínico de alta pressão "lousa" 
quadriculado, 1 mm (espessura) , quadriculado de 
5x5 cm, cor Branco Brilhante; - Bordas do painel 
com Fita de Bordo em PVC com "primer", 1,5 mm 
(espessura) na cor cinza; - 8 suportes de fixação do 

UNID 100 518,33 
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painel em aço SAE 1008, em chapa 14 (1,9 mm) 
dobradas e estampadas;- Conjunto para Fixação na 
parede composto de 8 parafusos de aço carbono, 
zincados, rosca soberba, cabeça sextavada e 8 
buchas de nylon tipo S10; - Calha Metálica em 
chapa 18 (1,2 mm), aço galvanizado com 967 mm 
comprimento, dobrada e estampada; - Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
epóxi/eletrostática. 

10 

QUADRO VERDE QUADRIDULADO 2,50M X 
1,20M 
Fabricação em MDF 9mm, sobreposto por laminado 
verde- -Moldura em alumínio disponível nas cores: 
alumínio fosco, branca e preta. - Fixação invisível 
em PS sem parafusos à mostra. - Suporte para giz 
em toda a extensão do quadro. 
Espessura total: 17mm.- Com manual, suporte para 
marcador e apagador e kit completo para instalação. 

UNID 100 1.031,10 

11 

QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 120 X 200CM   
Laminado melamínico  branco em 0,8 mm. Chapa 
de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. 
Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado 
natural 24mm frente x 12m espessura, cantos 
arredondados em PVC, suporte para apagador em 
alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem 
parafusos.Fixação invisível na base do 
quadro.200cm x 120cm 

UNID 100 786,00 

12 

MESA REFEITÓRIO COM BANCOS 
ESCAMOTEÁVEIS - 4 LUGARES  
Tampo: Material: MDF de 25mm, Revestido em 
Fórmica. - Cor: Branco. - Bordas: Post - Forming 
180 graus. - Banco:- Material: MDF de 25mm, 
Revestido PET.- Cor: Branco. - Cantos 
Arredondados: sim - Material: Tubo de Aço Redondo 
1 e 1/4 e Tubo de Aço Retangular 30x50mm. - 
Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim - Pintura: 
Epóxi-pó. - Cor: Preto. - Ponteiras: Externas em 
Polipropileno Injetado. - Dimensões: - Comprimento: 
1200mm( 4 lugares em cada lateral da mesa)- 
Profundidade: 800mm. - Altura Total: 780mm. 

UNID 30 1.171,33 

13 

VENTILADOR DE TETO COMERCIAL- SEM 
LÂMPADA 

Área De Ventilação: 24m² - Altura: 30cm - Sentido 
De Giro Das Pás: Exaustão (Vento no Sentido do 
Teto) e Ventilação (Vento no Sentido do Solo) - 

UNID 50 116,33 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj6hIry3M_iAhUDRIYKHZlNAtsYABAKGgJ2dQ&sig=AOD64_0ZoS7tzsDqsESHFFzO3diebSw1ew&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwitzYTy3M_iAhWNwFkKHdZ5DREQwzwICA&adurl=
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Material : Aço Tratado  - Tensão: 220V - Corrente: 
0,55ª- Frequência : 60Hz- Carcaça e pás na cor 
cinza,  função de ventilação e exaustão, permitindo 
a reversão sem a necessidade de desligar o 
aparelho- Motor M3 de alta potência, carcaça em 
aço tratado e acabamento em pintura eletrostática a 
pó- Ventilador composto por: -1 Motor - 1 Haste e 
suporte para fixação - 1 Manual de instalação - 3 
Pás - 1 Controle de parede - 1 Conjunto de buchas 
e parafusos 

 
                                                  Referencial - Eletrodomésticos 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNI QTD 
Valor de 
Referência 

14 

BEBEDOURO PRESSÃO INDUSTRIAL REFRIGERADO 
DE COLUNA INOX 220V 

Confeccionado em aço inox- Torneira (copo e jato) em 
latão cromado, com regulagem de jato d`água - Ralo 
sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; - 
Tampo em aço inox polido e base em material 
injetados; - Controle manual da temperatura da água; 
com regulagem externa.- Filtro de água com carvão 
ativado impregnado com prata: impede a proliferação 
de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e 
reduz a quantidade de cloro. Grau de Proteção IPX4 - 
Potencia: 120W - Frequência: 60 -Consumo de Energia 
4,70 

UN 30 919,33 

15 

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS – ACIMA DE 500 
LITROS - 220V 

Modelo: 220V - Tensão: 220V- Capacidade Total: mais 
de 500 Litros - Classificação Energética: A - Consumo : 
220V: 70.41 kWh - Consumo em Standby: 220V: 
0.45kWh - Potência: 220V: 150W - Selo Procel: Sim - 
Cor: Branco - Número de Portas: 2 Portas - Tipo de 
Degelo:Degelo Manual - Dimensões (L x A x P): 147,3 x 
96 x 78 cm - Peso: 68 kg- Garantia: 12 meses 

UN 30 2.118,33 

16 

FREEZER VERTICAL 1 PORTA – ATÉ 200 LITROS - 
220V 

Tensão: 127V - Capacidade Total: até 200L - Tipo de 
Degelo: Cycle DeFrost - Consumo: 42,6 kWh/mês - 
Potência: 220V - Classificação Energética: A - Selo 
Procel: Sim - Cor: Branco - Número de Gavetas: 4 - 
Dimensões (LxAxP): 55 x 151,9 x 64,5 cm - Garantia: 
12 meses 

UN 30 1.659,00 
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17 

FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS COM 2 FORNOS  
Modelo: Fogão Industrial 08 bocas com 02 fornos com 
Porta De Vidro; - Baixa Pressão; - Gambiarra de aço; - 
Produto super reforçado com perfil 07; - Grelhas em 
ferro fundido 30x30; - 08 Queimadores: 04 simples e 04 
duplos; - Registro Borboleta; - Bandeja coletora de 
resíduos; - Pintura: Eletrostática (EPOXI) de alta 
resistência e durabilidade; - Forno: 80L; - Peso 75 Kg; - 
Dimensões do Fogão (Ax Lx P): 80x150x88 cm; - 
Dimensões Interna do Forno: 30x49x50 cm; - 06 meses 
de garantia total do fabricante 

UN 20 2.064,66 

18 

SMART TV LED 40 POLEGADAS FULL HD  
Com Wifi integrado -Tamanho de tela: led tv 40 pol. 
(102 cm) (diagonal visual = 102 cm) - Formato de tela: 4 
: 3, 16:9, zoom alongado, zoom amplo, zoom amplo 2 e 
zoom 2. - Resolução: fhd 1920 x 1080 pixels - Receptor 
de tv: dtvi, decodificador digital para recepção de tv 
aberta com suporte à interatividade. -Smart TV -
Entradas: 2 usb, 3 hdmi áudio e vídeo digital, 1 áudio e 
vídeo composto / componente compartilhado, 1 porta 
lan para interatividade dtvi e internet, entrada de antena 
(antenna in) e entrada de tv a cabo (cable). Saídas: 
saída de áudio p2 analógica e saída de áudio digital 
coaxial. Recursos de áudio: estéreo/ sap, dolby audio, 
equalizador, ajuste de volume máximo e auto volume. 
Potência de áudio: 2 x 8w rms Modo pref. De imagem: 
dinâmico, natural, filme, estádio, pessoal e padrão 
Recurso de imagem: ajuste da luz de fundo e 
temperatura de cor 
 Acessórios: controle remoto, 2 pilhas aaa, 2 bases de 
pedestal 4 parafusos 04x25mm para montagem do 
pedestal.- Alimentação: 127 - 220 v ~50/60hz 
automático -Consumo: stand by: 0,5w - médio: 75w- 
Dimensões com pedestal: Altura: 59,2 cm - Largura: 92 
cm- Profundidade: 19,5 cm- Peso: 7,04 kg - Dimensões 
sem pedestal: Altura: 53,9 cm- Largura: 92 cm - 
Profundidade: 7,3 cmGarantia de 12 meses. 

UNID 40 1.377,66 

19 

REFRIGERADOR / GELADEIRA - ACIMA DE 
300 LITROS 2 PORTAS  
Capacidade bruta de armazenamento - Refrigerador: 
mínimo 300 Litros- Freezer: mínimo 100 Litros-
 Capacidade líquida de armazenamento- Refrigerador: 
mínimo 270 Litros - Freezer: mínimo 90 Litros- Tensão 
(V): 127/220 - Freqüência (Hz): 60  - Consumo: 127V-
60Hz: 54,3- 220V-60Hz: 54,3 - Dimensões: Altura: 
179cm- Largura: 60cm - Profundidade: 68,1cm-
 Peso:58 kg - Garantia do fornecedor de 12 meses 

UNID 30 1.515,33 
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20 

FORNO ELÉTRICO 44 LITROS GRILL 
AUTOLIMPANTE 
Timer 0 a 2 horas com aviso sonoro.- Dourador. -Luz 
interna.- Luz piloto ( indica quando o forno está ligado 
).- Controle automático de temperatura.- Abertura 
ergonômica.- Frontal em termoplástico.- Grade cromada 
removível e ajustável ( 2 alturas).- Bandeja esmaltada 
para resíduos. -Corpo interno autolimpante.Corpo 
externo pintado branco.- Termostato de 50deg;C a 
320deg;C.- Isolamento em fibra cerâmica.- Pés 
antiderrapantes. Modelo ( 220v ).- Tensão 220v -
 Potência 1750W- Volume Interno ( Litros ) 44 L. -
Consumo ( Bolo inglês ) 0,60kWh. - Corrente 13,8A ( 
127V ) / 7,95A ( 220V ).- Lâmpada 1 x 15W.- Controle: 
Eletromecânico.- Volume Unitário do Produto Embalado 
0,126msup3;. Dimensões - Altura: 36 cm -Largura: 57,7 
cm- Profundidade: 49,0 cm- Peso: 14,47 kg - Garantia 
do Fornecedor de 12 meses. 

UNID 30 425,66 

21 

AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 220V Q/F 
Alimentação (volts): 220V - Fase: Monofásico - Ciclo: 
Quente-Frio- Classificação Energética (INMETRO): A -
 Garantia: A garantia deste produto é de 1 ano do 
equipamento e 10 anos do compressor concedido pela 
Lg conforme descrito no Manual do fabricante. -
 Consumo de Energia Procel (kWh/mês): 17,1 -
 Unidade interna - Largura (mm): 756- Unidade interna - 
Altura (mm): 292- Unidade interna - Profundidade (mm): 
214- Unidade interna - Peso (kg): 7,2- Unidade externa 
- Largura (mm): 717- Unidade externa - Altura 
(mm):483- Unidade externa -- Profundidade (mm): 230-
 Unidade externa - Peso (kg): 23- Diâmetro da linha de 
sucção: 3/8 pol- Diâmetro da linha de líquido: 1/4 pol-
 Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes): 4,5ª-
 Corrente - Elétrica de Aquecimento (amperes) : 4,3ª- 
Eficiência Energética EER (W/W): 3,24- Potência de 
Refrigeração (W): 815W-- Potência de Aquecimento 
(W): 750W- Vazão de ar (m³/h): 7,5 - Gás Refrigerante: 
R-410ª- Tipo do Condensador: Axial Frontal- Tipo de 
tecnologia do compressor: Dual Inverter- Controle 
remoto: Sim- Controle remoto iluminado: Não- Controle 
da direção do ar (Para cima - Para baixo): automático- 
Controle de temperatura estável: Sim- Nível de ruído 
interno: 39/33/25/19- Nível de ruído externo: 47- Cor da 
evaporadora: Branco- Timer: Sim- Regula velocidade 
de ventilação: Sim - Sleep: Sim- Swing: Sim- Turbo: 
Sim- Memória: Não - Aviso limpa- filtro: Não- Filtro anti-
bactéria: Sim-Desumidificação: Sim- Material da 

UNID 20 1.168,33 
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serpentina: Cobre- Proteção anti-corrosão: Sim -
 Função brisa: Não Controle da direção do ar (Esquerda 
- Direita): Manual- Indicador de temperatura na 
evaporadora: Não- Tecla de exaustão: Não-
 Frequência: 60 

22 

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H Q/F 
Capacidade (BTU/h) 12.000 BTUs- Voltagem 220v -
 Classificação Energética A - Ciclo Quente/Frio - Ideal 
até (m²) 16 m² - Modelo Inverter - Cor da Evaporadora 
Branco - Tipo de - Condensadora Horizontal -
 Tecnologia Inverter Sim - Indicador de Temperatura na 
- Evaporadora Sim - Controle Remoto Sim - Regula 
Velocidade de Ventilação Sim  - Sleep Sim - Swing 
Sim - Timer Sim- Desumidificação Sim- Gás 
Refrigerante R-410ª - Corrente Monofásico - Serpentina 
Cobre- Peso Evaporadora 8,6 Kg - Altura Evaporadora 
380 mm – Largura - Evaporadora 890 mm -
 Profundidade Evaporadora 245 mm - Peso 
Condensadora 24 Kg - Altura Condensadora 540 mm -
 Largura Condensadora 835 mm - Profundidade 
Condensadora 320 mm -Vetor Evaporadora E-5 - Vetor 
Condensadora C-4 

UNID 20 1.566,00 

23 

Ar condicionado.Split,Quente e Frio,220V, 
C/controle Remoto, 18.0000 btus 

UND 30 
R$ 

1.839,67 

24 

Ar Condicionado, SPLT, quente e frio, 220v, 
c/controle remoto 24.000 btus 

UND 30 
R$ 

2.610,05 

25 

Ar condicionado, Split, Quebnte e Frio,220V,c/ 
Controle remoto, 60.000btus 

UND 10 
R$ 

7.576,82 

26 

Frigobar, 200V, Branco, tamanho mínimo 100 litros 

UND 10 809,02 

27 

VENTILADOR PAREDE 50CM - BIVOLT 3 PÁS 
Hélices 3 pás - Grade de aço - Motor 200W - Hélices 
em plástico de engenharia: - Oscilação horizontal 
automática: - Regulagem de inclinação manual: - Bivolt 
seletivo - Pintura Eletrostática: - Grade com pintura de 

UNID 50 123,30 
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alta resistência. - Altura regulável - Altura mínima de 
115cm e altura máxima de 170cm - Chave CCV: -
 Chave de controle de velocidade. - Garantia de 1 ano 

28 

ESPREMEDOR INDUSTRIAL SUCO LARANJA INOX 
500W 
Cor: Inox- INDICADO PARA: Extrair suco de laranja e 
limão- MATERIAL - CORPO: Inox-ALIMENTAÇÃO - 
VOLTAGEM: Bivolt Manual (Chave seletora embaixo do 
motor)- POTÊNCIA: 500 Wats- ROTAÇÃO: 3.545 
RPM.- ALTURA: 30 CM - PRAZO DE GARANTIA: 06 
meses contra defeito de fabricação- ITENS 
INCLUSOS:- 01 Copo (suco) em PP 500 ML- 01 
Peneira para copo em PP- 01 Castanha pequena em 
poliestireno (limão) -01 Castanha grande em 
poliestireno (laranja)- 01 Cúpula com bica- 01 Tampa 
em alumínio- 01 Manual de instruções em 
português                             

UNID 30 134,30 

29 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 2 litros 
Liquidificador Alta Rotação 2 Litros- MATERIAL - 
CORPO: Inox- ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 ou 
220v- POTÊNCIA: 1/HP /800Wats- FREQUÊNCIA: 
50/60 Hz-ROTAÇÃO: 18.000RPM- ALTURA: 55 CM -
 LARGURA DA BOCA: 13 CM- PESO LÍQUIDO: 4.420 
Kg- TAMPA: Alumínio Repuxado- COPO: 2 Litros Inox-
 PRAZO DE GARANTIA: 06 meses contra defeito de 
fabricação.    

UNID 30 236,66 

                                          Referencial – Material Esportivo 

ITEM 
MATERIAL 

ESPORTIVO 
ESPECIFICAÇÃO 

U
M 

QUAN
T 

Valor de 
Referência 

30 
BOLA DE 

BASQUETE  
 

Conteúdo da embalagem: 1 bola - Garantia do 
fornecedor: Contra defeito de fabricação - 
Material: Borracha- Circunferência (cm): 76,00 -
Pressão (lbs): 8 psi 

U
M 

30  122,33 

31 

BOLA DE 
BASQUETE 
BORRACHA – 
INFANTIL 

Conteúdo da embalagem: 1 bola - Garantia do 
fornecedor: Contra defeito de fabricação - 
matrizada, confeccionada com borracha.- 
Diâmetro: 56 - 59 cm- Peso: 300 - 325 g- 
Câmara: Câmara Butil -Construção: Matrizada 

U
M 

30    57,60 

32 
BOLA CAMPO 
Nº4 INFANTIL 

Conteúdo da embalagem: 1 bola - Garantia do 
fornecedor: Contra defeito de fabricação 
Características -Modelo CAMPO RX JUVENIL 
TAMANHO 4  -Material –PVC - Tipo de costura -
ULTRA FUSION -Material da câmara-Butil- 
Peso390 g 

U
M 

30   58,33 
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33 
BOLA DE 
FUTSAL  

Conteúdo da embalagem: 1 bola - Garantia do 
fornecedor: Contra defeito de fabricação Tipo de 
superfície Futsal- Material PU - Peso440 g 

U
M 

30 103,33 

34 
BOLA DE 
HANDEBOL – 
INFANTIL 

Conteúdo da embalagem: 1 bola - Garantia do 
fornecedor: Contra defeito de fabricação Com 32  
gomos, miolo slip system (removivel e 
lubrificado, costurada em pvc, camera airbility, 
com circuferência 49-51cm. .. 

UN 30   79,00 

35 
BOLA DE 
VÔLEI 

• Super composição de superfície - Costurada 
• Tamanho 5 - Circunferência: 66~68cm - Peso: 
260~280g 

U
M 

30 92,00 

36 

REDE OFICIAL 
PARA ARO DE 
BASQUETE 
(PAR) 

Conteúdo da embalagem: 1 bola - Garantia do 
fornecedor: Contra defeito de fabricação 
Confeccionada em fio 3,0 de Polipropileno 
(seda) de alta resistência 

U
M 

30 134,66 

37 
REDE PARA 
FUTEBOL DE 
SALÃO  (PAR) 

Conteúdo da embalagem: 1 bola - Garantia do 
fornecedor: Contra defeito de fabricação Tipo de 
rede Para gol - Altura 210 cm- Comprimento300 
cm -Material Polipropileno 

U
M 

30 103,66 

38 
CONE MÉDIO 
VERMELHO 
50CM 

Composição: Polietileno 
Dimensões Aproximadas: 50 cm 

U
M 

60 12,76 

39 
CONE MÉDIO 
AMARELO 
50CM 

Composição: Polietileno Dimensões 
Aproximadas: 50 cm 

U
M 

60 12,76 

40 
BOMBA DE 
ENCHER 
BOLA 

Contém: 1 bomba e 1 agulha rosqueável 
Composição: Plástico -Tamanho Tubo: 11 cm - 
Peso Aproximado: 50 g 

U
M 

60 31,34 

41 
TATAMES EM 
E.V.A 

Cobertura: Película Siliconada Com Textura 
Especial Para Prática Desportiva. Composição: 
E.V.A Copolímero Etileno Acetato De Vinila 
Especialmente Desenvolvido Para Absorção De 
Impactos Com Ótima Memória De Retorno. 
Espessuras: 15mm. Base Para As Placas De 
20mm. Dimensões: 1m X 1m Cortes: Corte 
Dentado De Encaixe, Cor: Azul E Vermelho 

U
M 

1000 31,17 

42 
COLCHONETE 

PARA 
GINÁSTICA 

Material espuma, revestimento tecido vinílico 
com tramas internas de poliéster, medidas 100 x 
50 x 2,5 cm, com densidade 35kg/m³ 

U
m 

500 48,76 

43 

JOGO DE 
FARDAMENTO 

ESPORTIVO 
PARA 

FUTEBOL 

Impressão transfer total, composto de 18 
calções, 18 camisetas (tecido 92% poliéster, 
08% elastano, com tecnologia Dry), 18 pares de 
meias, /po meião (65,5% poliamida, 20% 
algodão, 10,5% poliéster e 4% Elastano) 2 
camisetas para goleiro, e 2 calça para goleiro. 
com numeração frente e costas e nos calções. 
Tamanho P,M,G 

U
m 

50 P 
50 M 
50 G 

636,33 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-942443639-cone-medio-vermelho-50cm-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-942443639-cone-medio-vermelho-50cm-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-942443639-cone-medio-vermelho-50cm-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-942440228-cone-medio-amarelo-50cm-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-942440228-cone-medio-amarelo-50cm-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-942440228-cone-medio-amarelo-50cm-_JM
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Referencial – Itens de Cozinha 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNI QTD 
Valor de 

Referência 

44 

Caçarola Panela Grande Industrial -N32 -12,5 Lt 
-Caçarola de alumínio N° 32 com tampa;-
  Capacidade para 12,5 litros; - Com pegadores laterais 
de alumínio e tampa. Medidas:(Aproximadas)- Altura: 
16cm;- Diâmetro da boca: 32cm; - Espessura: 2mm. - 
Capacidade: 12,5 Litros 

UNID. 50 77,93 

45 

Caçarola Panela Grande Industrial –N45 -31 Lt 
Caçarola de alumínio Nº 45 com tampa  -Altura: 21,5 
cm- Diâmetro: 45 cm- Espessura: 1,90 mm- Capacidade: 
31 Litros 

UNID 50 162,00 

46 

Caçarola Panela Grande Industrial –N50 -41 Lt 
Caçarola de alumínio Nº 50 com tampa - Altura: 22,5 
cm - Diâmetro: 50 cm- Espessura: 2,40 mm-
 Capacidade: 41 Litros 

UNID 50 267,66 

47 

Caldeirão de Alumínio Batido grossa n°28 com 
15,3L 
Caçarola número 28 (diâmetro da panela);-
 Capacidade aproximada de 15,3 litros; - com duas 
alças em alumínio fundido com 3 rebites rebatidos 
cada cabo; com tampa de alumínio e Pegador da 
tampa em alumínio - Espessura do alumínio: 
2,2mm. 

UNID 50 78,66 

48 

Caldeirão h de Alumínio Batido grossa n°36 com 
32,5L 
* Caçarola número 36 (diametro da panela);- Altura 
s/ tampa: 35 cm - Altura c/ tampa: 38 cm 

UNID. 50 143,33 

 
Referencial – Itens Ambientais  

49 

Lixeira Para Coleta Seletiva, 
Conjunto Com 4 Lixeiras em Aço Carbono Pintado, 
PAPEL – lixeira na cor azul PLÁSTICO – lixeira na cor 
vermelha. METAL – lixeira na cor amarela VIDRO – 
lixeira na cor verde. Capacidade de cada lixeira: mínimo 
de 100 litros. Material: plástico ou polipropileno 

Conj 100 554,66 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Referencial – Itens Eletrônicos  
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50 

Caixa Som Portátil  2000w 
Especificações técnicas: - Auto Falante: 2x 
6,5'' - Tweeters: 2x 2’’ - RMS: 200W - PMPO: 
2000W – Bluetooth - Bivolt Automático - 
Suporta cartão SD, Microfone e USB, MP3, 
FM, AUX - Entradas: Microfone/ Guitarra – 
P10, 2xRCA - Bateria Interna (Duraçãomínima 
de 2 horas, Conexões:- 01 x Entrada Auxiliar 
(RCA) - 01 x Entrada microfone ou Guitarra 
(P10) - 01 x Entrada USB (Reprodução MP3) 
- 01 x Entrada Cartão Micro SD (Reprodução 
MP3) – Itens inclusos: Cabo RCA, e Fonte  de 
alimentação  

INID 40 907,33 

51 

Projetor Multimidia SVGA  
Tecnologia: DLP ou tecnologia similar 
baseada em chips; Brilho: 2700 lumens no 
mínimo; Durabilidade da lâmpada: 5000 
horas, no mínimo; Tamanho da projeção: pelo 
menos 180" em no máximo 10 metros; 
Contraste: 2000:1 (mínimo); Resolução: 
SVGA; Entradas padrão: DB15 VGA/HDMI; 
Sistemas de vídeo compatíveis: NTSC/PAL; 
Voltagem: AC 100/240V; Garantia: 01 ano 
para o projetor, contra defeitos de fabricação 
e 03 meses ou 50% da vida útil da lâmpada (o 
que acontecer primeiro). O projetor deverá ter 
menus em português. Deve ainda 
acompanhar manual em português, CD/DVD 
de instalação, controle remoto com bateria ou 
pilhas, bolsa para transporte do equipamento 
e protetor para a lente. 

Un 40 1.795,66 

52 

Microcomputador, processador 04 
núcleos,3.4 GHZ, 8GB Ram, HD 1.0 T.B, 
Gravador de (DVD/CD), Leitor de cartão de 
memória, Licenciado com sistema 
operacional Microsoft windows 10  
pro(OEM) 

      UN 100 2.175,00 

53 

TELA RETRÁTIL PARA PROJEÇÃO  
Local de fixação: teto; Tipo: manual; Área de 
projeção: 100" no mínimo e máximo de 13 
Garantia: 01 ano contra defeitos de 
fabricação. 

Un 40 472,33 

54 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE 
DE TINTA;  
Especificações: Conectividade padrão: - USB 

Un 60 1.066,73 
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2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 
1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n) Manuseio do papel: 
- Tamanhos de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 
x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, 
legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5 
- Tipos de papel: Suporta diferentes tipos de 
papéis papel sulte comum e papéis 
fotográficos para jato de tinta - Tipos de 
envelope: Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 
x 162 mm) - Capacidade de papel: 100 folhas 
/ 10 envelopes - Capacidade de bandeja de 
saída: 30 folhas Scanner: - Tipo de scanner: 
Base plana com sensor de linhas CIS colorido 
- Resolução óptica: 1200 dpi- Resolução de 
hardware: 1200 x 2400 dpi- Resolução 
máxima: 9600 x 9600 dpi- Profundidade de bit 
de cor: Cores de 48 bits- Leiautes: 10 x 15 cm 
(4" x 6"), carta, A4- Área máxima de 
digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") 
Configuração de tinta:- 1x Garrafa com tinta 
Preta: Rende até 4.500 páginas1- 3x Garrafas 
de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) 
Rendem até 7.500 páginas1Sistemas 
Operacionais:- Windows XP/XP Professional 
x64Edition/VistaTM/7/8/8.1/10 Mac OS X 
10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x 
Conteúdo da Embalagem: - Multifuncional 
EcoTank - Tintas - Cabo USB - Manual do 
Usuário Garantia 12 meses de garantia 

55 

SCANNER PORTÁTIL 
Tecnologia de Digitalização CCD ou CIS 
CMOS;Tamanho do documento Máx/ Mín.: 
216 mmx 1524mm (8,5 pol.60  pol.)/80 mm 
x52mm (3,2 polx 21,1). X 2,1); 2. Resolução 
ótica: 600 ppp; 3. Velocidade até de 15 
ppm/30 ipm a 200 dpi; 4.Formatos de saída: 
TIFF, JPEG, BMP, RTF,  PDF e PDF 
pesquisável; 5. Sistemas Operacionais 
suportados Windows 8 ( 32 bits e 64 bits), 
Windows 8.1 ( 32 bits e 64 bits) , Windows 10 
( 32 bits e 64 bits), Linux e  Appple Mac OS: 
6.Capacidade mínima de follas no ADF- até 
20 folhas de papel de 80g/m², gramatura 30 a 
120g/m², 7. Enquadramento automático de 
imagens; 8. Corte automático; Rotação de 
imagem; 9 Eliminação eletrônica de cores; 
100. Digitação duplex; 11. Mesclagem; 12 

UN 10 1.171,66 
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Preenchimento de bordas da imagem; 13. 
Remoção de páginas em branco baseada em 
conteúdo; 14. Brilho e contraste automáticos; 
15. Digitalização de documentos com 
tamanhos (mm) mínimo 52x90 e Máximo de 
215x 117; 16 OCR- licença full; 17. Ciclo de 
trabalho diário mínimo de 400 páginas por dia; 
18. Portas padrão USB 2.0 e USB 3.0; 19. 
Suporte aos idiomas: Espanhol, Inglês, 
Portugês \9 Brasil\0; 20. Compatibilidade 
Energy Star; 21. Alimentação de energia CA 
(bivolt) e/ou via USB por conexão com 
computador; 22. Tamanho máximo de produto 
( Altura x largurax profundidade em mm) de 
80x2900x110 ( com bandeja fechada); 23. 
Peso máximo ( KG) 1,0KG  

56 
Quadro Branco quadriculado de 120x250  
com suporte de apagador  medindo 2,5 cm 
de expessura 

UN 30 R$1.144,00 

57 
Quadro Verde Quadriculado de 120x250 
com suporte para apagador medindo 2,5 
cm 

UN 20 R$1.188,00 

58 Bola Futebol de Campo  UND 30 R$ 125,00 
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ANEXO II 

 

 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 
 
 

A ........................(Razão Social da 
empresa).................., CNPJ .................., localizada 

à................................ DECLARA, para fins de participação na 
licitação Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
004/2015, promovida pela CADASTRO DE LICITAÇÕES - Cadfor, e 

sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de 
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 
Local de data, 
 

 
 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 

ASSUNTO: _____________________, objeto do Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº  004/2015. 

 

Designação de Representante 
 

Através do presente, credenciamos o(a) 
Sr.(a)..............................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º .................................., e 

CIC...................................., a participar da Licitação instaurada pela 
Cadfor – Cadastro de Licitações/RS, na modalidade de Pregão nº 

003/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
....................................................................................., bem 

como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
............................, ...... de ............................... de 

2014. 

 
 

 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA 
DO REPRESENTANTE LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaramos em atendimento ao previsto no subitem 
______________do Edital de _________ nº _________, que estamos 

caracterizados como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 
Declaramos, ainda, que cumprimos os requisitos de 

habilitação exigidos para participação no presente certame, ressalvada 

a documentação relativa à Regularidade Fiscal, a qual comprometemo-
nos a regularizar no prazo estipulado no subitem _________, caso 

sejamos declarados vencedores da licitação. 
 
Local e Data. 

 
 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO V 

 
 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 

 
A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 
Local e data. 
 

 
Representante Legal. 
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ANEXO VI 

 
 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
DECLARAÇÃO (modelo) 

 
Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital nº 

..../2015, que não possuímos em nosso quadro de pessoal, empregado 

com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso V do artigo 27 da Lei  nº 8.666/93. 
 
 

Local e data. 
 

 
Representante Legal 
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ANEXO VII 

 
 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA 
 

Local de Entrega: Rua Amaro Souto nº 2203 , centro CEP- 
97590-000 

Certificado da Anvisa para os Medicamentos 

 

ITEM TIPO ELENCO DE REFERÊNCIA  Qtde 

 

Marca 

Valor 

unitário 

 R$ 

      

 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 
 
 

 
 

ATESTADO (modelo) 

 
A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, atesta, sob as penas da lei, que não 
possui, em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 
Local e data. 
 

 
Representante Legal 
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ANEXO IX 

 

 
 MINUTA DA ATA  PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE 

PREÇOS Nº ..../2019. 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/20___ 

 Pregão  Nº ____/20___ 
 

Aos ___ dias do mês de ____________ de 20___, nas dependências 
da Administração Municipal de _____________, sito à Rua/Av. 
______________, nº ____, bairro __________, nesta cidade, nos 

termos do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o órgão 
gerenciador (OG), devidamente designado pela autoridade 

competente, face a classificação das propostas apresentadas na 
(concorrência ou pregão) nº___/20__, para REGISTRO DE PREÇOS, 
por deliberação da (Comissão de Licitação ou Pregoeiro e Equipe de 

Apoio), homologada em __/__/20__, e publicada no 
_______________, em __/__/20__, resolve REGISTRAR OS PREÇOS 

da empresa----- CNPJ-----Endereço------participantes da licitação, por 
item, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o 
certame, conforme a seguir. 

 
Cláusula Primeira . OBJETO 

A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os 
preços dos  serviços  especificados no Anexo ___ do Edital de 

(Concorrência ou Pregão) nº ___/20__, ofertados no certame 
licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata. 
 

Cláusula Segunda  da. VALIDADE 
2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 

(doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
 
2.2 Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. 5º, do 

Decreto Municipal nº 072/2018, a Administração não está obrigada a 
realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, podendo 

adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a 
preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de 
condições. 

Cláusula Terceira dos. PREÇOS 
4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão 

devidamente registrados, conforme demonstrativo abaixo: 
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ITEM 1 LICITANTE VALOR 

1ª colocada (nome da empresa) R$ 

 
Cláusula  Quarta  CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita 
pelo próprio Órgão Participante (OP), por escrito, mediante ordem de 
compra, preenchida em modelo próprio, datada e assinada pela 

autoridade competente, com cópia obrigatória ao OG. 
4.2 As ordens de serviços  poderão ser entregues diretamente na sede 

da 1ª colocada ou encaminhadas por meio eletrônico, com 
antecedência mínima de dois  dias úteis da data marcada para o 
fornecimento. 

4.3 A contratada deverá enviar ao OG, até o quinto dia de cada mês, a 
relação completa dos itens com a respectiva quantidade, adquiridos 

por OP no mês anterior. 
4.4 Dentro do prazo de vigência contratual, a licitante 1ª colocada está 
obrigada a prestação do(s) serviço (s), desde que obedecidas às 

condições da ordem de compra e cláusulas do edital de (concorrência 
ou pregão), que precedeu a formalização dessa Ata. 

4.5 Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital 
ou condições exigidas no contrato, deverão ser rejeitados pela 
Administração, em observância ao art. 76, da Lei nº 8.666/1993, e 

retirados nos seguintes prazos: 
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 

b) em até dois dias após a contratada ter sido devidamente notificada, 
caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 

4.6 A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à 
aplicação das sanções previstas por inadimplemento. 
 

Cláusula Quinta dos Direitos e Obrigações  
 

Dos Direitos: 
1 - da Administração: contratar, se necessário, o objeto 

desta Licitação; e 

2 -   do Compromitente: ser contratado se a 
Administração utilizar o Registro de Preços, ou, em igualdade de 

condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
 
Das Obrigações: 

1 - da Administração: contratar com aquele que detém 
o Preço Registrado, ou em igualdade de condições, ser preferido  se 

contratar por outra forma; e 
2 - do Compromitente: atender, nas condições 

estabelecidas no edital, todos os pedidos de contratação durante o 

período de duração do Registro de Preços. 
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Cláusula Sexta . EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da 

presente Ata, com a conseqüente  aplicação das penalidades previstas 
no edital e  no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, 

nas seguintes hipóteses: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na 
presente Ata; 

b) quando, convocado, o fornecedor não assinar a ata sem justificativa 
aceitável; 

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo 
estabelecido, sem  justificativa aceitável; 
d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar 

impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de 
Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de 
cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação 
comprobatória da situação alegada; 

6.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente 
apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e 

comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis. 
6.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as 

comunicações necessárias serão feita por publicação na imprensa 
oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o 

licitante da ata de registro de preços. 
 
Cláusula Sétima das . PENALIDADES 

7.1 Os objetos que  vierem a ser adquiridos deverão ser entregues em 
até ___ (_____) dias após a data da assinatura da Ordem de Compra, 

sob pena de: 
a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 
15 (quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 
ano); 

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

anos). 
7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso 

não tenha sido formalizado, sobre o valor da nota de empenho. 
 
Cláusula Oitava da . FISCALIZAÇÃO 
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8.1 Cabe ao  Fiscal, nomeado através de Portaria nº-----    proceder à 

fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, 
qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na 
proposta e demais especificações. 

8.2 Os fiscais  estão investidos do direito de recusar, em parte ou 
totalmente, o material que não satisfaça as especificações 

estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários 
preestabelecidos. 
 

8.3 As irregularidades constatadas pelos  fiscais deverão ser 
comunicadas ao OG, no prazo máximo de dois dias, para que sejam 

tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o 
caso, aplicadas as penalidades cabíveis. 
 8.4 O Departamento de Compras  promoverá ampla pesquisa no 

mercado em periodicidade bimestral, de forma a comprovar que os 
preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, 

condição indispensável para a solicitação da aquisição. 
8.5 Ao Município competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, 
dos preços registrados pela  Administração, em observância ao 

previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  
Cláusula Nona do Pagamento  

 
9.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a 
contar do recebimento da nota fiscal ou fatura acompanhada do 

relatório aprovado por servidor responsável pela fiscalização. 
9.1.1 A protocolização somente poderá ser feita após a CONTRATADA 

ter realizado o serviço. 
9.2. Para efetivo pagamento, as faturas e/ou notas fiscais deverão se 
fazer acompanhar de guias de recolhimento das contribuições para o 

FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação de 
serviço. 

9.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
monetariamente pelo IPCA- E do período, ou outro índice que vier a 
substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês, pro rata. 
9.4 Serão processados as retenções previdenciárias nos termos da lei 

que regula a matéria. 
 

Cláusula Décima . CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
10.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito 
de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de 

sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir: 
a) greve geral; 

b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
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e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 3931, do 

Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 
9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente 
justificados pelo fornecedor. 

9.3  Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser 
comunicado ao OP, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja 

cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como 
tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da 
ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 

 
Cláusula Décima Primeira . FORO 

10.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, 
oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro de Rosário do Sul. 
                   E, por estarem as partes justas e compromissadas, 

assinam a presente Ata em quatro vias, de igual teor, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 

 
____________________- 
Zilase Rossignollo                                                            

Representante da 
Empresa 

                                                                                              
Testemunha 
 

 

                                                           

Testemunha 
 


