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E D I T A L     D E     P R E G Ã O PRESENCIAL Nº 0 28/2018  
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Licitações exclusivas às beneficiárias da Lei Compl ementar nº 123/2006.  

 

 

Município de São Sebastião do Caí/RS 
Edital de Pregão nº 028/2018 
Tipo de julgamento: menor preço por item 
Registro de Preços nº 008/2018 

 
 

Edital de pregão para aquisição 
de material de expediente para Escolas 
Municipais, Emeis, e diversas secretarias. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ , no uso de suas atri-

buições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 8 horas e 30 minutos, 

do dia 20 do mês de Agosto do ano de 2018, na sala de Licitações, localizada na Rua Pi-

nheiro Machado, 600 – Centro, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados 

pela Portaria nº 159/2017, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilita-

ção, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento, com a entrega parcelada 

dos bens descritos no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 

10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 

147/2014, e do Decreto Municipal nº 2.954/2007 e 3.512/2014, com aplicação subsidiária da 

Lei Federal nº 8.666/1993. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 

123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

1. DO OBJETO: 

        Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguintes 

produtos: 

 

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. UNID. 
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01 Borracha nº 40, macia e suave, para apagar lápis e lapiseira, 
caixa com 40 unid. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

106 cx 

02 Clips 2/0 galvanizado, caixa com 500 gr. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

165 cx 

03 Percevejo latonado, caixa com 100 unid. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

380 cx 

04 Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 grampos. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

190 cx 

05 Caderno brochura 48 fls. 140mm x 202mm, sem espiral, capa 
mole. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

1650 Un. 

06 Caderno universitário, 96 folhas, espiral, capa mole. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

1100 Un. 

07 Pincel atômico 1100-P nas cores azul, vermelho, preto e ver-
de. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

970 Un. 

08 Cartolina 50 x 66 branca. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

1750 Un. 

09 Cartolina colorida 50 x 66 nas cores verde, amarelo, azul e 
rosa. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

2040 Un. 

10 Folha A4, 75g/m2, branco, pacote com 500 folhas. 

Marca: 

2400 pct 

11 E.V.A folhas 50mm x 40mm nas cores rosa, verde, vermelho, 
amarelo e azul. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

3570 Un. 
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12 Folha de desenho 40gr. ofício, pacote com 50 folhas. 

Marca: 

1480 pct 

13 Saco plástico, tamanho ofício com furo, densidade 15. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

10250 Un. 

14 Rolo de papel pardo acetinado 80 cm, peso mínimo 10 kg. 

Marca: 

98 rolos 

15 Fita adesiva transparente, rolo 12mmx40m, com alta adesão. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

520 rolos 

16 Fita adesiva transparente, rolo 48mmx40m, com alta adesão. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

703 rolos 

17 Tesoura inox, tamanho 13 cm, lâminas retas. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

320 Un. 

18 Grampeador estrutura e corpo metálicos, com base mínima 
de 20cm, para grampear mínimo 25 folhas. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

36 Un. 

19 Perfurador grande em aço, perfura no mínimo 12 folhas. 

Marca:  

24 Un. 

20 Lápis de cor, caixa com 12 cores, inteiro. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

877 cx 

21 Giz escolar branco, caixa com no mínimo 60 barras. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

187 cx 

22 Giz escolar colorido, caixa com no mínimo 60 barras. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

169 cx 

23 Giz de cera comprido/grosso, caixa com 12 cores, 112gr. 
Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

690 cx 

24 Tinta têmpera, frasco com 250 ml. nas cores azul, amarelo 
ouro, branco, verde bandeira, vermelho fogo e preto. 

508 frascos 
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Amostra para análise do vencedor. 

Marca: 

25 Cola branca 90 gr., não tóxica, de uso escolar. 

Marca: 

366 Un. 

26 Cola branca 1000 gr., não tóxica de uso escolar. 

Marca: 

297 Un. 

27 Cola em bastão, cor branca; tubo plástico com base giratória 
bastões com 20g; aplicação em papel; não tóxica; Validade 
mínima de 1 (um) ano a contar da data de recebimento defini-
tivo. 
Amostra para análise do vencedor. 
Marca: 

750 Un. 

28 Pasta de arquivo lombo largo, tipo AZ, medindo no mínimo 8 
cm de espessura (lombo) x 28 cm de largura x 34 cm de altu-
ra. 

Marca: 

423 Un. 

29 Caixa de arquivo morto, confeccionada em papelão, caixa 
aberta com as seguintes medidas: 62cm x 87cm. 

Marca: 

285 Un. 

30 Envelope pardo tamanho A4, medindo 24 cm de largura x 34 
cm de comprimento. 

Marca: 

3790 Un. 

31 Pasta suspensa para arquivo de aço, reforçada, marmorizada 
com haste de metal. 

Marca: 

625 Un. 

32 Caneta marca texto corpo em material plástico,  
ponta em poliéster, fluorescente, na cor amarelo, traço de 5 
mm, podendo variar para +/- 1mm. 
Amostra para análise do vencedor. 
Marca: 

566 Un. 

33 Caneta marca texto corpo em material plástico, ponta em po-
liéster, fluorescente, na cor verde, traço de 5 mm, podendo 
variar para +/- 1mm. 
Amostra para análise do vencedor. 
Marca: 

462 Un. 

34 Caneta esferográfica, cor azul em material plástico, ponta em 
aço inoxidável ou latão, com esfera de tungstênio, corpo 
transparente, selo de adequação à norma ABNT NBR 
15236/2012 – Versão Corrigida 2013.  
Amostra para análise do vencedor. 
Marca: 

53 Cx 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

  

35 Caneta esferográfica, cor vermelha em material plástico, pon-
ta em aço inoxidável ou latão, com esfera de tungstênio, cor-
po transparente, selo de adequação à norma ABNT NBR 
15236/2012 – Versão Corrigida 2013.  
Amostra para análise do vencedor. 
Marca: 

32 Cx 

36 Caneta esferográfica, cor preta em material plástico, ponta em 
aço inoxidável ou latão, com esfera de tungstênio, corpo 
transparente, selo de adequação à norma ABNT NBR 
15236/2012 – Versão Corrigida 2013.  
Amostra para análise do vencedor. 
Marca: 

24 Cx 

37 Fita crepe medindo 25mm x 50m.  
Amostra para análise do vencedor. 
Marca: 

231 rolos 

38 Grampeador de mesa com base mínima 25cm para grampear 
entre 30 a 100 folhas. 
Marca: 

17 Un. 

                   

1.2          O vencedor terá 3 (três) dias úteis para entregar a  amostra dos produtos jun-

to ao Setor de Licitações.  Os mesmos serão analisados por uma comissão e avaliados de 

acordo com as exigências.  

1.3      A entrega dos produtos deverá ser feita nos endereços, em horário de expediente 

conforme ANEXO II. 

1.4       O presente processo de Registro de Preços será válido pelo período de 12 (doze) 

meses, tendo início na data da assinatura da Ata. 

1.5           O Município não homologará valores superiores aos orçados no ANEXO I. 

1.6      Por se tratar de Registro de Preços, o Município nã o tem obrigação de adqui-

rir todo o quantitativo licitado.   

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1.        Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atua-

rem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solici-

tada no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 

 

2.2.        Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, 

fora dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento: 
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         a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é 

beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; e 

   b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, confor-

me ANEXO III. 

                     c) declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou 

contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito 

Federal, conforme ANEXO VI; 

                     d) declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que 

não possuem no quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho no-

turno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme ANEXO IV;  

 e) ficha de credenciamento devidamente preenchida e  assinada, conforme 

ANEXO V. 

 

2.3. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento 

do credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora 

dos envelopes de habilitação e de propostas. 

 

2.4.  Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da lici-

tação. 

 

2.5. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no nos 

itens 2.1 a 2.4 e no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e docu-

mentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, 

respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se  sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
EDITAL DE PREGÃO Nº 028/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
EDITAL DE PREGÃO Nº 028/2018 
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REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1.  A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, direta-

mente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente consti-

tuído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no pro-

cedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de do-

cumento de identidade ou CNH. 

3.2.  A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou as-

semelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente re-

gistrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socieda-

de comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercí-

cio, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exer-

cer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outor-

gante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Có-

digo Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes 

para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para 

dar lance(s) em licitação pública; ou     
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 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

3.3.1. Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acom-

panhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

3.3.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 

uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

3.4.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do 

certame, que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

  

3.5.  Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licita-

ção. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, 

receberá os envelopes nº s 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 

será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 

dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a 

última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem 

clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; telefone e email. 
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 b) descrição completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e demais 

dados técnicos; 

 c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar inclu-

ídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a ope-

ração ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante 

vencedora. 

                    d) descrição completa e especificada do objeto do registro de preços, com indi-
cação expressa da marca. 
 

5.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 

até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 

houver, também em eventual contratação. 

5.3  Não serão aceitas propostas com os valores acima dos cotados neste edital.  

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora 

da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superio-

res àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subse-

quentes, até a proclamação da vencedora. 

 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer 

novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas 

propostas escritas. 

 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada 

em segundo lugar1, até a proclamação da vencedora. 
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6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a pa-

lavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) segundos para apre-

sentar nova proposta. 

 

6.6.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance será estabelecida em comum acordo entre Licitan-

tes e o Pregoeiro no início do certame. 

 

6.7.  Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponen-

te desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

 

6.8.  O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedi-

mento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, 

que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

 

6.9.  Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, po-

dendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço me-

lhor. 
 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo prego-

eiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

 

6.11.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamen-

te a respeito. 
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6.12.  A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a pro-

posta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatí-

vel com o preço de mercado.  

 

6.13.  Serão desclassificadas as propostas que: 

 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 

aos requisitos do item 5; 

 d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços mani-

festamente inexequíveis. 

 

6.13.1. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

6.14.  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previs-

tas no edital. 

 

6.15.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilita-

ção e os recursos interpostos. 

 

6.16.  A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 

Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
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6.17.  Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 

data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 

presentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1.  Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1.  Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inc iso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4. 358-02; 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

                   a) Carteira de Identidade e CPF do representante legal da empresa; 

 b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanha-

do de documentos de eleição de seus administradores; 

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

 e) 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. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 

referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenci-

amento, previsto item 3 deste edital. 

 

7.1.3  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 atividades2; 

 b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito 

de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certi-

dão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral 
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da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitan-

te; 

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede 

do licitante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede 

do licitante; 

 e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi-

ço (FGTS). 

 

7.1.4  REGULARIDADE TRABALHISTA: 

               a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, 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.  

 

7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

               a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para 

a apresentação do documento; 

 

7.2        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. 

 

7.3 A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 

fiscal , previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresenta-

ção de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da 

sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

 

7.3.1        O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
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7.3.2  Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, 

podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, fi-

cando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julga-

mento da habilitação. 

7.3.3  O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a licitante da apresentação de 

todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.3.4  A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 

penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital. 

 

7.4  O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante 

retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do enve-

lope. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1.  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar 

o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 

8.2.  O licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias para apresentar amostra do 

produto para análise do Setor de Licitações.  
 

8.3. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 

a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
 

8.4.  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará 

a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, ime-

diata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 
 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

  

9.1.        Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a inten-

ção 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, mani-

festarem-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 prati-

cou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão 

ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferi-

da dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de res-

ponsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 

10.1  Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 3 (três) dias, 

convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 

10.2  O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo pra-

zo. 
 

10.3  O prazo de entrega dos produtos é de 3 (três) dias, a contar da emissão da or-

dem de fornecimento. 

 

11. DO RECEBIMENTO: 

11.1.  Os materiais deverão ser entregues nos endereços do Anexo II, nas quantidades 

da ordem de compra conforme a solicitação de cada Escola, Emei, e Secretarias. 
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11.2.  Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora de-

verá promover as correções necessárias no prazo máximo de  03 (três) dias úteis , sujei-

tando-se às penalidades previstas neste edital. 

 

11.3.  O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a 

permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

 

11.4.  A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu obje-

to. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1.  O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega total do material 

solicitado, por intermédio da Secretaria da Fazenda do Município e mediante apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura. 

 

12.2.  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visua-

lização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimen-

to, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do docu-

mento fiscal para pagamento. 

 

12.3.  O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 15 (quinze) dias da entrega 

total do material. 

 

12.4.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 

pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração com-

pensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

 

13. DAS PENALIDADES: 

13.1  Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pre-

gão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 
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 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direi-

to de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certa-

me e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a exe-

cução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o 

valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao mon-

tante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: decla-

ração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 

contrato. 

 

13.2  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 

13.3  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de pena-

lidade ou inadimplência contratual. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1.  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decor-

rentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São 
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Sebastião do Caí, setor de Licitações e Contratos, sito na Rua Pinheiro Machado, nº 600, ou  

pelos telefones 51.3635-2500, ramal 4004, no horário compreendido entre as 8h até as 11h 

e 30 min e das 13h e 15 min as 16h e 30 min de Segunda a Quinta-feira e das 7h e 30 min 

às 13h na Sexta-feira, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da 

data marcada para recebimento dos envelopes. 

14.2.  Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre-

sente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de 

Licitações e Contratos. 

 

14.3.  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferi-

da, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora 

fixado. 

 

14.4.  Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na do-

cumentação o seu endereço, e-mail e telefone. 

 

14.5.  Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão 

ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou 

por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. As autenticações por 

servidor público deverão ser feitas até as 13h do d ia 17 de Agosto de 2018 . 

 

14.6.  As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas 

b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação 

digital conferidos pela Administração. 

  

14.7.  A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por con-

veniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-

93, sobre o valor inicial contratado. 
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14.8.  Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo jus-

to decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

14.9.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, de-

vendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar 

(art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

 

14.10.  Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

   São Sebastião do Caí, 08 de Agosto de 2018.                        

 

 

 

Claiton Jair Müller 

Pregoeiro 
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ANEXO I   -   PROPOSTA   
 

 
Razão Social: 
Telefone: 
Email: 

 

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. UNID. VALOR UNIT 

01 Borracha nº 40, macia e suave, para apagar lápis e 
lapiseira, caixa com 40 unid. MARCA: 

106 cx R$ 23,30 

02 Clips 2/0 galvanizado, caixa com 500 gr. MARCA: 165 cx R$ 13,90 

03 Percevejo latonado, caixa com 100 unid. MARCA: 380 cx R$ 3,70 

04 Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 gram-
pos. MARCA: 

190 cx R$ 5,00 

05 Caderno brochura 48 fls. 140mm x 202mm, sem espi-
ral, capa mole. MARCA: 

1650 Un. R$ 1,46 

06 Caderno universitário, 96 folhas, espiral, capa mole. 
MARCA: 

1100 Un. R$ 6,50 

07 Pincel atômico 1100-P nas cores azul, vermelho, preto 
e verde. MARCA: 

970 Un. R$ 4,55 

08 Cartolina 50 x 66 branca. MARCA: 1750 Un. R$ 1,07 

09 Cartolina colorida 50 x 66 nas cores verde, amarelo, 
azul e rosa. MARCA:  

2040 Un. R$ 1,25 

10 Folha A4, 75g/m2, branco, pacote com 500 folhas. 
MARCA: 

2400 pc R$ 20,75 

11 E.V.A folhas 50mm x 40mm nas cores rosa, verde, 
vermelho, amarelo e azul (290 folhas de cada cor). 
MARCA: 

3570 Un. R$ 1,80 

12 Folha de desenho 40gr. ofício, pacote com 50 folhas. 
MARCA: 

1480 pc R$ 6,60 

13 Saco plástico, tamanho ofício com furo, densidade 15. 
MARCA: 

10250 Un. R$ 0,36 

14 Rolo de papel pardo acetinado 80 cm, peso mínimo 10 
kg. MARCA: 

98 rolos R$ 125,80 

15 Fita adesiva transparente, rolo 12mmx40m, com alta 
adesão. MARCA: 

520 rolos R$ 1,50 

16 Fita adesiva transparente, rolo 48mmx40m, com alta 
adesão. MARCA: 

703 rolos R$ 3,80 
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17 Tesoura inox, tamanho 13 cm, lâminas retas. MARCA: 320 Un. R$ 4,47 

18 Grampeador estrutura e corpo metálicos, com base 
mínima de 20cm, para grampear mínimo 25 folhas. 
MARCA: 

36 Un. R$ 22,50 

19 Perfurador grande em aço, perfura no mínimo 12 fo-
lhas. MARCA: 

24 Un. R$ 23,35 

20 Lápis de cor, caixa com 12 cores, inteiro. MARCA: 877 cx R$ 8,60 

21 Giz escolar branco, caixa com no mínimo 60 barras. 
MARCA: 

187 cx R$ 3,05 

22 Giz escolar colorido, caixa com no mínimo 60 barras. 
MARCA: 

169 cx R$ 3,55 

23 Giz de cera comprido/grosso, caixa com 12 cores, 
112gr. MARCA: 

690 cx R$ 6,90 

24 Tinta têmpera, frasco com 250 ml. nas cores azul, a-
marelo ouro, branco, verde bandeira, vermelho fogo e 
preto. MARCA:  

508 frascos R$ 6,75 

25 Cola branca 90 gr., não tóxica, de uso escolar. MAR-
CA: 

366 Un. R$ 3,66 

26 Cola branca 1000 gr., não tóxica de uso escolar. 
MARCA: 

297 Un. R$ 20,55 

27 Cola em bastão, cor branca; tubo plástico com base 
giratória bastões com 20g; aplicação em papel; não 
tóxica; Validade mínima de 1 (um) ano a contar da da-
ta de recebimento definitivo; MARCA: 

750 Un. R$ 3,35 

28 Pasta de arquivo lombo largo, tipo AZ, medindo no 
mínimo 8 cm de espessura (lombo) x 28 cm de largura 
x 34 cm de altura. MARCA: 

423 Un. R$ 12,45 

29 Caixa de arquivo morto, confeccionada em papelão, 
caixa aberta com as seguintes medidas: 62cm x 87cm. 
MARCA: 

285 Un. R$ 2,75 

30 Envelope pardo tamanho A4, medindo 24 cm de largu-
ra x 34 cm de comprimento. MARCA: 

3790 Un. R$ 0,36 

31 Pasta suspensa para arquivo de aço, reforçada, mar-
morizada com haste de metal. MARCA: 

625 Un. R$ 2,95 

32 Caneta marca texto corpo em material plástico,  
ponta em poliéster, fluorescente, na cor amarelo, traço 
de 5 mm, podendo variar para +/- 1mm. MARCA: 

566 Un. R$ 2,95 

33 Caneta marca texto corpo em material plástico, ponta 
em poliéster, fluorescente, na cor verde, traço de 5 
mm, podendo variar para +/- 1mm. MARCA: 

462 Un. R$ 2,66 
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34 Caneta esferográfica, cor azul em material plástico, 
ponta em aço inoxidável ou latão, com esfera de tungs-
tênio, corpo transparente, selo de adequação à norma 
ABNT NBR 15236/2012 – Versão Corrigida 2013. 
MARCA: 

53 Cx R$ 50,00 

35 Caneta esferográfica, cor vermelha em material plásti-
co, ponta em aço inoxidável ou latão, com esfera de 
tungstênio, corpo transparente, selo de adequação à 
norma ABNT NBR 15236/2012 – Versão Corrigida 
2013. MARCA: 

32 Cx R$ 50,00 

36 Caneta esferográfica, cor preta em material plástico, 
ponta em aço inoxidável ou latão, com esfera de tungs-
tênio, corpo transparente, selo de adequação à norma 
ABNT NBR 15236/2012 – Versão Corrigida 2013. 
MARCA: 

24 Cx R$ 50,00 

37 Fita crepe medindo 25mm x 50m. MARCA: 231 rolos R$ 6,50 

38 Grampeador de mesa com base mínima 25cm para 
grampear entre 30 a 100 folhas. MARCA: 

17 Un. R$ 74, 50 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo do licitante 
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ANEXO II  

 

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
1)  E. M.E.I. PINGO DE GENTE 
DIRETORA: Andréia  Flores Berwanger  
Endereço: Rua Adolfo Schenckel,686, Rio Branco 
Horário de funcionamento: 6h30 às 18h30 
 
2)E. M. E. I. VILA RICA 
DIRETORA: Lisiane Bender 
Endereço: Rua Olavo Flores, 01, Vila Rica 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 
 
3)E. M. E. I. MEU CANTINHO  
DIRETORA: Carina 
Endereço: Estrada da Barra do Cadeia, Lajeadinho 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 
 
4) E.M. E. I. DONA NORINHA  
DIRETORA: Miguelina Rodrigues Veronezi 
Endereço: Rua Osvaldo Cruz , 299, Lot. Popular 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30mi 
 
5) ESCOLA  MUNICIPAL CONCEIÇÃO -EMEI 
DIRETORA: Andreia 
Endereço: Rua Eva de Azevedo Vieira,01, Conceição 
Horário de funcionamento: 6h30 min às 18h30min 
 
6) ESCOLA ANEXO II PEDACINHO DO CÉU- São Martim  
Travessa 02 – s/n – Bairro, São Martim 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 
 
7)ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTO ANTÔNIO 
Rua 7 de Setembro, 879, Navegantes 
CNPJ- 90873480-0001-98 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 
 
8)ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO 
Av. Oswaldo Aranha, 107, Vila Rica 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 
 
9)E.M.SÃO JOSÉ 
Endereço: Rua Vereador José Goulart-s/nº-Loteamento São José 
Horário de funcionamento:  Manhã: 7h30min às 11h30min 
                                             Tarde: 13h às17h 
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10)E.M. GENERAL DAVID CANABARRO 
Endereço: Av. Conceição-s/nº -Vila São Martim 
Horário de funcionamento:   Manhã: 7h30min às 11h30min 
                                              Tarde: 12h30min às 16h30min 
                                               Noite: 18h30min às 22h 
 
11)E.M CORONEL PEDRO DE ALENCASTRO GUIMARÃES 
Endereço: Rua Oderich-489- Bairro Navegantes 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min 
                                            Tarde: 13h às 17h 
                                            Noite: 18h às 22h 
 
12)E.M. DR. ALBERTO PASQUALINI 
Endereço: Estrada da Divisa/ Areião 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min 
                                            Tarde: 12h30min às 16h30min 
 
13)E.M. CORONEL PAULINO TEIXEIRA 
Endereço: Maçonaria- estrada que leva ao Santuário 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h45min às 11h45min 
                                            Projeto turno Integral  
                                            Tarde: 12h30min às 16h30min 
 
14)E.M. OLAVO BILAC 
Endereço: Campestre Santa Teresinha 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h15min às 11h15min 
 
15)E.M. DONA AUGUSTA DE VARGAS 
Endereço: Estrada de Santa Teresinha- em frente à Agrosul 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h às 11h 
 
16)E.M. WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL 
Endereço: Rua Padre João Wagner- Estrada principal- Chapadão 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h às 11h 
 
17)E.M. PADRE LUÍZ MÜLLER 
Endereço: Vigia 
Horário de funcionamento:  Manhã: 7h30min às 11h30min 
                                             Tarde: 13H30min às 17h30min 
 
18)E.M. SANTO INÁCIO 
Endereço: Pareci Velho 
Horário de funcionamento:  7h45min às 15h45min 
                                              Projeto Turno Integral 
 
19)E.M. RENASCER 
Endereço: Rua das Pitangueiras, 303-Loteamento Laux 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min 
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                                            Projeto Turno Integral 
                                            Tarde: 13h às 17h 
 
20)E.M. CONCEIÇÃO 
Endereço: Rua Eva de Azevedo Vieira, 40- Bairro Conceição 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h40min às 11h40min 
                                            Projeto Turno Integral 
                                            Tarde: 13h às 17h 
 
21) CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE 
Endereço: Estrada do Campestre da Conceição (antiga Escola Nossa Senhora dos Nave-
gantes) 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h40min às 11h40min 
                                            Tarde: 13h às 16h 
 
 22)CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES 
Endereço: Rua General Câmara,731-Bairro Navegantes 
Horário de funcionamento: 7h30 às 17h 
                                            Projeto Turno Integral 
 
23) CEMACA 
Endereço: Rua 1º de Maio, 513  
Horário de funcionamento: 7h30 às 11:30h 
                                            13hs às 17hs     

 
22) UBS SÃO MARTIM 
Endereço: Rua G, S/N, São Martim 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
 
24) UBS LOTEAMENTO POPULAR 
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 315, Loteamento Popular 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
 
25) UBS CONCEIÇÃO 
Endereço: Rua Dona Vicentina, S/N, Conceição 
Horário de Funcionamento: 
 
26) UBS NAVEGANTES 
Endereço: Rua Mauro Coelho, 959, Navegantes 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 
 
27) CENTRO DE SAUDE DR. BRUNO CASSEL 
Endereço: Rua Benjamin Constant, 182 – Centro 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
 
28) CAPS 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 509 – Centro 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
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29)  BIBLIOTECA 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 686, Centro 
Horário de funcionamento: Fechado em Segundas-feiras pela manhã 
Das 8h às 11:30hs e das 13:30hs às 19hs. 
 
30)  MUSEU 
Endereço: Rua Treze de Maio, 784, Centro 
Horário de Funcionamento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs. 
 
31) CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 562, Centro 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
 
32) GUARDA MUNICIPAL 
Endereço: Parque Centenário, sito à Rua Olavo Flores, 180, Vila Rica 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
 
33)  PARQUE CENTENARIO 
Endereço: Rua Olavo Flores, 180, Vila Rica 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
 
34) Assistência Social – CRAS 
Endereço: Rua Ari Baierle, 177, Centro 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
 
35) SECRETARIA DA AGRICULTURA 
Endereço: Rua Cel. Paulino Teixeira, 700 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs 
 
36) SECRETARIA DE OBRAS 
Endereço: Av. Dr. Bruno Cassel, nº 170, Centro 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs 
 
37) EMEI TIA JUSSARA 
Endereço: Rua José Bonifácio,535, Quilombo 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 
 
38) ANEXO II - EMEI TIA JUSSARA 
Endereço: Rua Tiradentes, n.º 157, Navegantes 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 
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ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 

 
 

ANEXO III 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 008/2018 
 
 

 
EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, que atendemos todos 
os requisitos de habilitação do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 
028/2018 – Registro de Preços nº 008/2018. 
 
 
             Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
              _______________________, _____ de ________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa.  
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ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 

 
 

ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 008/2018 
 
 
EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas me-
nores de 18 (dezoito) anos em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
14 (quatorze) anos. 
 
 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 Razão Social: 
 
 
 _____________________, _____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

  

 
ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 

 
 
 

ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 008/2018 
 

EMPRESA: 

CNPJ/MF N°: 

ENDEREÇO: 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

 Pelo presente credenciamos o(a) Sr.(a)________________________, portador da 

Cédula de Identidade n° ________________________, e xpedida pela __________, CPF n° 

_____________________ para participar em procedimento licitatório, consistente no PRE-

GÃO PRESENCIAL N° 028/2018 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018, podendo praticar 

todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da re-

presentada. 

 

___________________, ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

Representante legal (NOME/CARGO/ASSINATURA) 
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ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 

 
 

ANEXO VI 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 008/2018 
 
 
EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
  Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. Não havendo fatos impeditivos de nossa 
participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018 – REG ISTRO DE PREÇOS Nº 
008/2018. 
 
 
  Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 

___________________, _____ de_______________ de 2018. 
 
 
 
 
 

Representante legal (NOME/CARGO/ASSINATURA) 
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 

ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº XXX/2018 
 
Aos ___ dias do mês de ___ do ano de dois mil e dezoito, o Município de São Sebastião do 
Caí, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Pinheiro Machado, 600, na cidade 
de São Sebastião do Caí, RS, inscrito no CNPJ 88.370.879/0001-04, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, residente e domiciliado nesta 
cidade, e a empresa devidamente qualificada, no quadro geral adiante expresso, a seguir 
denominada simplesmente FORNECEDOR, nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 
028/2018 - Registro de Preços nº 008/2018, visando à eventual contratação para a aquisição 
de diversos materiais de expediente para as escolas municipais de ensino fundamental e de 
educação infantil, Centro Integrado, CEMACA, escola municipal de educação especial e 
diversas Secretarias Municipais, que julgou vencedora a proposta deste, na qual as partes 
encontram-se vinculadas, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de 
conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, dos Decretos Federais nº 5.450 de 31/05/05 e nº 5.504 de 05/08/05, Decreto Munici-
pal nº 2.954/2007 e 3.512/2014 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações, aos 
quais se sujeitam, mediante as cláusulas e condições contidas nos mesmos. Através da 
presente ata, ficam registrados os seguintes preços, visando à eventual contratação de em-
presa para fornecimento de materiais de expediente, abaixo especificada: 
 

 
 
1. DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS E EXIGÊNCIAS 
1.1. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atuali-
zação dos preços vigentes através de solicitação formal ao Município, desde que acompa-
nhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços 
do fabricante, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de 
outros documentos, que serão analisados e julgados por uma Comissão previamente nome-
ada.  
1.2. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço 
de mercado vigente à época.  
1.3. Independentemente da solicitação de que trata o item 1.1, a administração poderá, na 
vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do 
beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado rea-
lizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 

Item Quant.  PRODUTOS R$ unit. Empresa/CNPJ 
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mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir de 
sua publicação no mural da sede da Prefeitura.  
1.4. A administração não se obriga a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada 
a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
1.5. As quantidades dos MATERIAIS que vierem a ser entregues serão definidas na respec-
tiva Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente), que só será emitida dentro 
do prazo de validade do registro de preço, correspondente a 01 (um) ano contado da data 
da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
1.6. A empresa deverá aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões até 
25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho. 
 
2. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  
a) Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital, a contratada deverá providenciar, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a sua substituição visando o atendimento das especifica-
ções, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, no Decreto Municipal, na 
Lei nº 8666/93 e alterações e no Código de Defesa do Consumidor.  
2.2. O prazo de validade do registro de preços será de 01 (um) ano, contado da assinatura 
da ata de registro.  
2.3. O prazo de entrega dos produtos, quando solicitado, é de 03 (três) dias úteis, a contar 
da emissão da ordem de fornecimento. 
2.4. O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Re-
gistro ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.  
 
3. DOS PAGAMENTOS  
3.1. O pagamento será efetuado ao licitante vencedor mediante a apresentação da respecti-
va Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata, no prazo máximo de 10 (dez) dias da entrega, de acor-
do com as quantidades fornecidas, por intermédio da Fazenda do Município. 
3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimen-
to do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  
3.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM 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.  
3.4. As despesas orçamentárias decorrentes deste processo serão utilizadas conforme a 
necessidade de cada Secretaria. 
 
4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
4.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas 
às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:  
a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a contratação: sus-
pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo máximo de 2 anos e 
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;  
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
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c) executar o contrato com atraso injustificado: ocorrendo atraso na entrega do produto, será 
aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, sobre o valor total 
do pedido.  
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato;  
e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-
ção pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-
ção Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
g) No descumprimento de quaisquer cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento 
de prazos, será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do valor total do pedido. 
4.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
4.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual.  
4.4 A contratada deverá manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilida-
de com as demais obrigações por ela assumidas, e todas as condições de Habilitação e 
Qualificação exigidas neste Edital.  
 
5. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
5.1. O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão prevista nos 
artigos 78 a 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
5.2. Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusi-
vo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que 
a Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da inci-
dências das sanções previstas no Edital, no Decreto Municipal nº 2.954/2007, na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, e no Código de Defesa do Consumidor.  
5.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas 
no art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
6.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:  
I) Pela Administração, quando:  
a) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;  
b) o fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de 
preços;  
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de 
preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93 e altera-
ções posteriores;  
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;  
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do 
art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
II) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilita-
do de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de pre-
ços. 
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6.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
6.3. A comunicação de cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no Inci-
so I do item 6.1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.  
6.4. No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comu-
nicação será feita por publicação em jornal de grande circulação, considerando-se cancela-
do o registro do fornecedor, a partir do quinto dia útil, contado da publicação.  
6.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento do Registro de Preço, não o desobriga 
do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão 
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Admi-
nistração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não acei-
tas as razões do pedido.  
6.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aqui-
sição de bens constantes do registro de preços.  
 
7. DO FORO 
Fica eleito o foro de São Sebastião do Caí, RS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
decorrentes deste instrumento contratual, com renúncia a quaisquer outros por mais privile-
giados que possam ser.  
  
 
 
 
 

Clóvis Alberto Pires Duarte 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

FORNECEDOR Assinatura 

  

 
 


