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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

 
O Município de São Sebastião do Caí
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
PREÇOS, do tipo Menor Preço 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, obedecendo integralmente a Lei Federal n.º 
10.520/2002, subsidiariamente, a Le
Complementar Federal 123/2006, 

 
 
É objeto da presente licitação “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CONTENTORES DESTINADOS À COLET
RESÍDUOS SÓLIDOS”. 
1.1.1. O valor máximo disponível para a presente contratação é de R$ 
e trinta mil reais). 
1.1.2. A presente licitação é do Tipo Menor Preço com julgamento Por Item.
A sessão pública será realizada nas dependências do Departamento de Licitações e 
Contratos, localizado junto ao Centro Administrativo, sito à Rua Pinheiro Machado, 600.
A abertura da Sessão pública e o recebimento dos envelopes e documentos de 
credenciamento ocorrerão a partir das 
Para todas as referências de Tempo será observado horário de Brasília 
O número de processo administrativo do presente edital é 
Os pregoeiros e equipe de apoio são os designados pela portaria 
A fim de manterem-se atualizados a respeito de eventuais alterações no edital, os 
interessados poderão efetuar cadastro visando a comunicação dessas alterações no 
endereço eletrônico < saosebasti
Compõem ainda este edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo III – Minuta do Contrato;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento dos requisitos de 
Anexo V – Modelo de Termo de Credenciamento;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro ou Pequena empresa;
Anexo VII – Modelo de Carta Proposta;
Anexo VIII – Modelo de Declaração Unificada para Habilitação.
Este edital prevê tratamento diferenciado para ME e EPP segundo dispõe a Lei Completar 

Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São Sebastião do Caí – RS 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018

São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do Sul torna público que 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE 

, do tipo Menor Preço – Por Item, de acordo com a Requisição emitida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, obedecendo integralmente a Lei Federal n.º 
10.520/2002, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, bem como Lei 
Complementar Federal 123/2006, assim como o Decreto Federal 7892/2013.

É objeto da presente licitação “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CONTENTORES DESTINADOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE 

O valor máximo disponível para a presente contratação é de R$ 

A presente licitação é do Tipo Menor Preço com julgamento Por Item.
A sessão pública será realizada nas dependências do Departamento de Licitações e 

junto ao Centro Administrativo, sito à Rua Pinheiro Machado, 600.
A abertura da Sessão pública e o recebimento dos envelopes e documentos de 

to ocorrerão a partir das 9h do dia 18/10/2018. 
Para todas as referências de Tempo será observado horário de Brasília 
O número de processo administrativo do presente edital é 32/2018. 
Os pregoeiros e equipe de apoio são os designados pela portaria 159/2017.

se atualizados a respeito de eventuais alterações no edital, os 
interessados poderão efetuar cadastro visando a comunicação dessas alterações no 

saosebastiaodocai.rs.gov.br > . 
Compõem ainda este edital os seguintes anexos: 

Termo de Referência; 
Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Minuta do Contrato; 
Modelo de Declaração de Cumprimento dos requisitos de Habilitação;

Modelo de Termo de Credenciamento; 
Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro ou Pequena empresa;
Modelo de Carta Proposta; 
Modelo de Declaração Unificada para Habilitação. 

tratamento diferenciado para ME e EPP segundo dispõe a Lei Completar 
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Nº 11/2018 

torna público que se 
COM REGISTRO DE 

Por Item, de acordo com a Requisição emitida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, obedecendo integralmente a Lei Federal n.º 

i Federal nº 8.666/1993, bem como Lei 
assim como o Decreto Federal 7892/2013.  

É objeto da presente licitação “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
A E ACONDICIONAMENTO DE 

O valor máximo disponível para a presente contratação é de R$ 130.000,00 (cento 

A presente licitação é do Tipo Menor Preço com julgamento Por Item. 
A sessão pública será realizada nas dependências do Departamento de Licitações e 

junto ao Centro Administrativo, sito à Rua Pinheiro Machado, 600. 
A abertura da Sessão pública e o recebimento dos envelopes e documentos de 

Para todas as referências de Tempo será observado horário de Brasília – DF. 

9/2017. 
se atualizados a respeito de eventuais alterações no edital, os 

interessados poderão efetuar cadastro visando a comunicação dessas alterações no 

Habilitação; 

Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro ou Pequena empresa; 

tratamento diferenciado para ME e EPP segundo dispõe a Lei Completar 
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2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3. DO CREDENCIAMENTO 

123/2006, bem como as alterações recepcionadas na LC 147/2014. 

 
Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, 
estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus 
Anexos; 
Para comprovação de enquadramento em alguma das hipótese
diferenciado para ME e EPP
declaração de enquadramento, conforme Modelo constante do Anexo VI deste edital, sob 
pena de desclassificação do certame.
2.1.2.É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas, bem como de pessoas físicas.
2.1.3.Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, em processo 
de recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que e
suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida 
legalmente. 
Os Interessados em participar da licitação deverão entregar, até a data e 
indicados no preâmbulo do presente edital, envelopes lacrados contendo a
Preços (em conformidade com o 
Certame em dois envelopes distintos, devidamente identificados, bem como, sendo o 
caso, a documentação exigida para credenciamento de representante na sessão 
termos do item 3 do edital). 
Deverão constar nos envelopes as seguintes inscrições:
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL 32/201
Envelope nº 1 – Proposta de preços;
Envelope nº 2 – Habilitação; 
Razão social e CNPJ da empres
Caso não conste nos envelopes as devidas inscrições que trata o 
credenciado poderá sanar até a abertura dos envelopes de proposta.
Deverá ainda apresentar anexo (fora dos envelopes) Declaração de que cumpre 
plenamente os Requisitos de habilitação, conforme modelo Constante do Anexo IV do 
presente edital. 

 
Os interessados em efetuar lances e realizar qualquer outra manifestação verbal em 
sessão deverão se credenciar junto ao Pregoeiro, no período definido 
Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa durante a sessão, e 
nenhuma empresa será representada por mais de um credenciado;
A fim de credenciar-se, o representante deverá apresentar Documento de identificação 
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2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

123/2006, bem como as alterações recepcionadas na LC 147/2014.  

Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, 
estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus 

Para comprovação de enquadramento em alguma das hipóteses que 
diferenciado para ME e EPP, o licitante deverá apresentar junto do credenciamento a 
declaração de enquadramento, conforme Modelo constante do Anexo VI deste edital, sob 
pena de desclassificação do certame. 

ão de empresa em forma de consórcios ou grupos de 
empresas, bem como de pessoas físicas. 
2.1.3.Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, em processo 

recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que e
suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida 

Os Interessados em participar da licitação deverão entregar, até a data e 
do presente edital, envelopes lacrados contendo a

Preços (em conformidade com o objeto do edital) e a documentação para Habilitação no 
Certame em dois envelopes distintos, devidamente identificados, bem como, sendo o 
caso, a documentação exigida para credenciamento de representante na sessão 

nos envelopes as seguintes inscrições: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI; 

/2018; 
preços; 

Razão social e CNPJ da empresa Licitante; 
Caso não conste nos envelopes as devidas inscrições que trata o 
credenciado poderá sanar até a abertura dos envelopes de proposta. 
Deverá ainda apresentar anexo (fora dos envelopes) Declaração de que cumpre 

equisitos de habilitação, conforme modelo Constante do Anexo IV do 

Os interessados em efetuar lances e realizar qualquer outra manifestação verbal em 
sessão deverão se credenciar junto ao Pregoeiro, no período definido neste edital
Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa durante a sessão, e 

será representada por mais de um credenciado; 
se, o representante deverá apresentar Documento de identificação 
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Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus 

s que prevê tratamento 
, o licitante deverá apresentar junto do credenciamento a 

declaração de enquadramento, conforme Modelo constante do Anexo VI deste edital, sob 

ão de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

2.1.3.Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, em processo 
recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja 

suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida 

Os Interessados em participar da licitação deverão entregar, até a data e horários 
do presente edital, envelopes lacrados contendo a Proposta de 

do edital) e a documentação para Habilitação no 
Certame em dois envelopes distintos, devidamente identificados, bem como, sendo o 
caso, a documentação exigida para credenciamento de representante na sessão (nos 

Caso não conste nos envelopes as devidas inscrições que trata o edital, o respectivo 

Deverá ainda apresentar anexo (fora dos envelopes) Declaração de que cumpre 
equisitos de habilitação, conforme modelo Constante do Anexo IV do 

Os interessados em efetuar lances e realizar qualquer outra manifestação verbal em 
neste edital; 

Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa durante a sessão, e 

se, o representante deverá apresentar Documento de identificação 
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4. DA PROPOSTA DE PREÇOS

pessoal oficial com foto, além comprovar poderes para tal finalidade.
A comprovação de poderes que trata o 
O representante deverá apresentar procuração pública ou particular com firma 
reconhecida, na qual deverão estar expressos os poderes necessários para formulação 
de propostas de preço e lances verbais, bem como, para praticar t
pertinentes à licitação em nome da representada, devendo ser a mesma outorgada por 
membro integrante do quadro societário da licitante que detenha poderes para tanto 
(comprovado através da apresentação da Certidão Simplificada expedida 
Comercial ou ato constitutivo da empresa em cópia autenticada, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura); sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou outro ca
equivalente da empresa proponente deverá apresentar Certidão Simplificada expedida 
pela Junta Comercial ou ato constitutivo da empresa em cópia autenticada, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
Quando for o caso, a comprovação (declaração de enquadramento como microempresa 
ou empresa de pequeno porte), poderá ser entregue junto dos demais documentos 
apresentados para o credenciamento.
Os documentos que forem apresentados no 
cópias autenticadas) ficam dispensados de serem reapresentados na fase de habilitação.
 O credenciamento não é obrigatório para participação na licitação, porém, é condição 
básica para que o representante de empresa l
sessão. 
Aqueles que por ventura não pretenderem credenciar representante para a sessão, 
poderão protocolar direcionado ao Departamento de Licitações e Contratos, os envelopes 
contendo a Proposta de Preços e os D
envelopes, à declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
2.2 e subitens do presente edital.
3.7. O Pregoeiro verificará junto ao Cadastro de Impedidos de licitar do 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul
do Tribunal de Contas da União (TCU) 
Suspensas (CEIS) do Ministério
União, se os licitantes não apresentam restrição ao direito de licitar, de modo que o 
Pregoeiro fará constar da ata as consultas realizadas.

 
A Proposta de Preços deverá s
ordem em que se encontram os itens no Anexo I (Termo de Referência), devendo ser 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente, sem alternativas, emenda
o modelo constante do Anexo VII deste edital.
Na proposta de preços deverão constar:
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4. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

pessoal oficial com foto, além comprovar poderes para tal finalidade. 
A comprovação de poderes que trata o edital poderá ser procedida da seguinte forma:
O representante deverá apresentar procuração pública ou particular com firma 
reconhecida, na qual deverão estar expressos os poderes necessários para formulação 
de propostas de preço e lances verbais, bem como, para praticar todos os demais atos 
pertinentes à licitação em nome da representada, devendo ser a mesma outorgada por 
membro integrante do quadro societário da licitante que detenha poderes para tanto 
(comprovado através da apresentação da Certidão Simplificada expedida 
Comercial ou ato constitutivo da empresa em cópia autenticada, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

endo o representante sócio, proprietário, dirigente ou outro ca
empresa proponente deverá apresentar Certidão Simplificada expedida 

pela Junta Comercial ou ato constitutivo da empresa em cópia autenticada, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

 
Quando for o caso, a comprovação (declaração de enquadramento como microempresa 
ou empresa de pequeno porte), poderá ser entregue junto dos demais documentos 
apresentados para o credenciamento. 
Os documentos que forem apresentados no credenciamento (desde que originais ou 
cópias autenticadas) ficam dispensados de serem reapresentados na fase de habilitação.
O credenciamento não é obrigatório para participação na licitação, porém, é condição 

básica para que o representante de empresa licitante tenha o direito de manifestar

Aqueles que por ventura não pretenderem credenciar representante para a sessão, 
poderão protocolar direcionado ao Departamento de Licitações e Contratos, os envelopes 
contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, anexando, fora dos 

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação.
2.2 e subitens do presente edital. 
3.7. O Pregoeiro verificará junto ao Cadastro de Impedidos de licitar do 

Rio Grande do Sul (TCE-RS), ao Sistema Inabilitados e Inidôneos 
União (TCU) e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria
, se os licitantes não apresentam restrição ao direito de licitar, de modo que o 

Pregoeiro fará constar da ata as consultas realizadas. 

A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via impressa, obrigatoriamente na 
ordem em que se encontram os itens no Anexo I (Termo de Referência), devendo ser 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, seguindo preferencialmente 
o modelo constante do Anexo VII deste edital. 
Na proposta de preços deverão constar: 
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procedida da seguinte forma: 
O representante deverá apresentar procuração pública ou particular com firma 
reconhecida, na qual deverão estar expressos os poderes necessários para formulação 

odos os demais atos 
pertinentes à licitação em nome da representada, devendo ser a mesma outorgada por 
membro integrante do quadro societário da licitante que detenha poderes para tanto 
(comprovado através da apresentação da Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial ou ato constitutivo da empresa em cópia autenticada, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

endo o representante sócio, proprietário, dirigente ou outro cargo 
empresa proponente deverá apresentar Certidão Simplificada expedida 

pela Junta Comercial ou ato constitutivo da empresa em cópia autenticada, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

Quando for o caso, a comprovação (declaração de enquadramento como microempresa 
ou empresa de pequeno porte), poderá ser entregue junto dos demais documentos 

credenciamento (desde que originais ou 
cópias autenticadas) ficam dispensados de serem reapresentados na fase de habilitação. 
O credenciamento não é obrigatório para participação na licitação, porém, é condição 

icitante tenha o direito de manifestar-se na 

Aqueles que por ventura não pretenderem credenciar representante para a sessão, 
poderão protocolar direcionado ao Departamento de Licitações e Contratos, os envelopes 

ocumentos de Habilitação, anexando, fora dos 
. 

3.7. O Pregoeiro verificará junto ao Cadastro de Impedidos de licitar do Tribunal de 
, ao Sistema Inabilitados e Inidôneos 

e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 

, se os licitantes não apresentam restrição ao direito de licitar, de modo que o 

er apresentada em uma via impressa, obrigatoriamente na 
ordem em que se encontram os itens no Anexo I (Termo de Referência), devendo ser 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 

s, rasuras ou entrelinhas, seguindo preferencialmente 
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Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e
respectivo Banco. 
Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 
Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG;
Detalhamento de todas as características do(s) produto(s) ou ser
acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital, informando as 
MARCAS (e quando forem o caso, os modelos);
É dispensável a indicação de marca nos casos de prestação de serviços.
Cotação do preço unitário e 
máxima estimada, em moeda corrente do País (Real), não sendo permitida a 
apresentação de proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado, sendo que em caso de divergência entre 
considerados os primeiros; data e assinatura do Representante legal na última folha, bem 
como rubrica do mesmo em todas as demais.
A apresentação de proposta de preços para o certame, independente de declaração 
expressa, implica automaticamente na declaração de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução 
do objeto da licitação e na concordância com todos os termos deste edital, inclusive no 
seguinte: 
Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 
de sua apresentação; 
Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 
bem como seus prazos e condições de entrega;
Que os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste edital e seus Anexos.
Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital o
legislação em vigor e com o seguinte:
Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
Extrapolem o preço máximo por item estipulado no Termo de referência;
Sejam incompletas, isto é, não contenham 
perfeita identificação do(s) produto(s) ou serviço(s) 
Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
A falta de indicação de marca de produto, de data, de rubrica e/ou assinatura na proposta 
ou nas declarações expedidas pelo próprio licitante poderá ser suprida pelo seu 
representante legal presente à sessão.
O Pregoeiro considerará como formais erros de s
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Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e 

Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 
Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 
Detalhamento de todas as características do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertado(s), de 
acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital, informando as 

o caso, os modelos); 
É dispensável a indicação de marca nos casos de prestação de serviços.
Cotação do preço unitário e total por lote (em algarismos) com base na quantidade 
máxima estimada, em moeda corrente do País (Real), não sendo permitida a 
apresentação de proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado, sendo que em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão 

ata e assinatura do Representante legal na última folha, bem 
mesmo em todas as demais. 

A apresentação de proposta de preços para o certame, independente de declaração 
, implica automaticamente na declaração de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução 
do objeto da licitação e na concordância com todos os termos deste edital, inclusive no 

Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 

Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 
bem como seus prazos e condições de entrega; 

apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 

al do objeto deste edital e seus Anexos. 
Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital o
legislação em vigor e com o seguinte: 
Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
Extrapolem o preço máximo por item estipulado no Termo de referência;
Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) qu
perfeita identificação do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertado(s); 
Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
A falta de indicação de marca de produto, de data, de rubrica e/ou assinatura na proposta 
ou nas declarações expedidas pelo próprio licitante poderá ser suprida pelo seu 

à sessão. 
O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que 
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Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
il) para contato, número da conta corrente, agência e 

Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 

viço(s) ofertado(s), de 
acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital, informando as 

É dispensável a indicação de marca nos casos de prestação de serviços. 
total por lote (em algarismos) com base na quantidade 

máxima estimada, em moeda corrente do País (Real), não sendo permitida a 
apresentação de proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de um 

os valores unitários e totais, serão 
ata e assinatura do Representante legal na última folha, bem 

A apresentação de proposta de preços para o certame, independente de declaração 
, implica automaticamente na declaração de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução 
do objeto da licitação e na concordância com todos os termos deste edital, inclusive no 

Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 

Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 

apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 

Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
Extrapolem o preço máximo por item estipulado no Termo de referência; 

ões) suficiente(s) que permita(m) a 

Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 
A falta de indicação de marca de produto, de data, de rubrica e/ou assinatura na proposta 
ou nas declarações expedidas pelo próprio licitante poderá ser suprida pelo seu 

omatórios e outros aspectos que 
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5. DA HABILITAÇÃO 

beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.
Quando for o caso, a comprovação do disposto 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte), poderá ser en
junto da proposta de preços. 

 
Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos 
relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e 
qualificação econômico-financeira.
Os documentos comprobatórios pertinentes deverão se encontrar dentro do Envelope Nº 
02 (Habilitação) devidamente lacrado e dentro de seus respectivos prazos de validade no 
momento da abertura da sessão, 
Aos documentos que não mencionarem prazo de validade será atribuído prazo de 90
(noventa) dias de eficácia, contados da data de emissão, salvo disposição contrária 
expressa em Lei. 
Quanto aos documentos, os mesmos deverão ser entregues em original, ou có
autenticada por cartório competente, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, 
salvo aqueles que possuírem autenticação online, e que por sua vez terão sua aceitação 
condicionada à verificação por parte do pregoeiro.
Os documentos que tiverem sido apresentados no credenciamento (desde que originais 
ou cópias autenticadas) ficam dispensados de serem reapresentados na fase de 
habilitação. 
A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de 
sua validade e autenticidade, também por meio eletrônico, pela Equipe de Apoio e 
Pregoeiro. 
As empresas deverão apresentar no envelope nº 2 (Habilitação) os seguintes 
documentos: 
A habilitação jurídica, conforme o caso
empresa individual; ou 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço dever
estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva); ou
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; ou 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.
Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar os 
documentos indicados, comprovando estar o mesmo em vigor, observado o prazo de 90 
(noventa) dias de expedição, salvo disposição contrária no documento;
A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.
Quando for o caso, a comprovação do disposto neste edital (declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte), poderá ser en

Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos 
relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e 

financeira. 
Os documentos comprobatórios pertinentes deverão se encontrar dentro do Envelope Nº 
02 (Habilitação) devidamente lacrado e dentro de seus respectivos prazos de validade no 
momento da abertura da sessão, SOB PENA DE INABILITAÇÃO do licitante
Aos documentos que não mencionarem prazo de validade será atribuído prazo de 90
(noventa) dias de eficácia, contados da data de emissão, salvo disposição contrária 

Quanto aos documentos, os mesmos deverão ser entregues em original, ou có
autenticada por cartório competente, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, 
salvo aqueles que possuírem autenticação online, e que por sua vez terão sua aceitação 

verificação por parte do pregoeiro. 
sido apresentados no credenciamento (desde que originais 

ou cópias autenticadas) ficam dispensados de serem reapresentados na fase de 

A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de 
dade, também por meio eletrônico, pela Equipe de Apoio e 

As empresas deverão apresentar no envelope nº 2 (Habilitação) os seguintes 

A habilitação jurídica, conforme o caso consistirá de: Registro comercial, no caso de 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço dever
estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva); ou
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
trangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar os 

omprovando estar o mesmo em vigor, observado o prazo de 90 
(noventa) dias de expedição, salvo disposição contrária no documento;
A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 
este edital (declaração de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte), poderá ser entregue 

Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos 
relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e 

Os documentos comprobatórios pertinentes deverão se encontrar dentro do Envelope Nº 
02 (Habilitação) devidamente lacrado e dentro de seus respectivos prazos de validade no 

PENA DE INABILITAÇÃO do licitante. 
Aos documentos que não mencionarem prazo de validade será atribuído prazo de 90 
(noventa) dias de eficácia, contados da data de emissão, salvo disposição contrária 

Quanto aos documentos, os mesmos deverão ser entregues em original, ou cópia 
autenticada por cartório competente, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, 
salvo aqueles que possuírem autenticação online, e que por sua vez terão sua aceitação 

sido apresentados no credenciamento (desde que originais 
ou cópias autenticadas) ficam dispensados de serem reapresentados na fase de 

A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de 
dade, também por meio eletrônico, pela Equipe de Apoio e 

As empresas deverão apresentar no envelope nº 2 (Habilitação) os seguintes 

Registro comercial, no caso de 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão 
estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva); ou Inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
trangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar os 

omprovando estar o mesmo em vigor, observado o prazo de 90 
(noventa) dias de expedição, salvo disposição contrária no documento; 

em: 
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Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado, sendo aceito ainda em substituição a este, o Alvará de func
mesmas condições. 
Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio 
ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte maneira:
Certidão negativa de Débitos Relativos a Créd
União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria
Fazenda Nacional; 
Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Estado, que deverá 
ser comprovada por meio de Certidão Negativa expedida nos termos da legislação local;
Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Município, emitida
pela Prefeitura Municipal da sede da licitante;
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII
do Trabalho, aprovada pelo Decreto
A documentação relativa à qualificação econômico
negativa de falência ou concordata expedida por todos os cartórios distribuidores que 
tenham atribuição de distribuição de falências e concordatas da sede da pessoa jurídica;
Deverá ainda apresentar as seguintes declarações, conforme disposto n
constante do anexo VIII deste edital, de que:
Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em 
qualquer de suas esferas; 
Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 
processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância ao Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988; e
Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terc
EFETIVOS INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, 
OU EXERÇAM FUNÇÃO GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E 
OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMIS
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 
FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE 
PROCESSO LICITATÓRIO, AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO, VICE
OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DA PREFEITU
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Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado, sendo aceito ainda em substituição a este, o Alvará de func

Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio 
ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte maneira:
Certidão negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria

Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Estado, que deverá 
de Certidão Negativa expedida nos termos da legislação local;

Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Município, emitida
pela Prefeitura Municipal da sede da licitante; 
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal –
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 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.
A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá d
negativa de falência ou concordata expedida por todos os cartórios distribuidores que 
tenham atribuição de distribuição de falências e concordatas da sede da pessoa jurídica;
Deverá ainda apresentar as seguintes declarações, conforme disposto n
constante do anexo VIII deste edital, de que: 
Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em 

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
itatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 

a condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância ao Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988; e 
Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES 
EFETIVOS INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, 
OU EXERÇAM FUNÇÃO GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E 
OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI OU QUE EXERÇAM 
FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE 
PROCESSO LICITATÓRIO, AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO, VICE
OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado, sendo aceito ainda em substituição a este, o Alvará de funcionamento, nas 

Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio 
ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte maneira: 

itos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Estado, que deverá 
de Certidão Negativa expedida nos termos da legislação local; 

Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Município, emitida 

Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

– CEF; e Prova de 
balho (CNDT), mediante a 

A da Consolidação das Leis 
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

financeira consistirá de: Certidão 
negativa de falência ou concordata expedida por todos os cartórios distribuidores que 
tenham atribuição de distribuição de falências e concordatas da sede da pessoa jurídica; 
Deverá ainda apresentar as seguintes declarações, conforme disposto no modelo 

Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em 

sua habilitação no presente 
itatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 

a condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em 

Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
eiro grau, com SERVIDORES 

EFETIVOS INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, 
OU EXERÇAM FUNÇÃO GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E 

SÃO PERMANENTE DE 
OU QUE EXERÇAM 

FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE 
PROCESSO LICITATÓRIO, AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E 

RA MUNICIPAL DE SÃO 
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6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO

SEBASTIÃO DO CAI, responsabilizando
veracidade das informações contidas nesta Declaração.

 
A partir da data e horário, no local indicados neste edital, após o recebimento dos 
envelopes e credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro efetuará a 
abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo as mesmas analisadas 
por todos os presentes e pelo pregoeiro.
Na sequência o pregoeiro elegerá a proposta de Menor preço 
classificadas, selecionando na sequência, as demais propostas que contenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de m
para que seus autores participem da etapa de lances verbais.
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas de preços escritas nas 
condições definidas no edital, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes a de menor preço, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os 
preços ofertados nas propostas escritas.
O Pregoeiro solicitará que os representantes presentes efetuem lances verbais, que serão 
formulados individualmente e sequencialmente, a partir do autor da
de maior preço, o qual deverá ofertar lance inferior ao valor da menor proposta de preços 
classificada. 
No caso de empate no preço das propostas escritas, será efetuado sorteio para definição 
da ordem de formulação dos lances verbais
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, e serão 
realizadas tantas rodadas de lances quantas forem necessárias, até que reste apenas 
uma empresa, mediante o declínio das demais.
Cabe ao pregoeiro, mesmo após o declínio das de
com a vencedora a fim verificar a possibilidade de melhorar a proposta.
Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
superiores à proposta mais bem classificada.
A preferência de que trata a Lei Complementar 123/2006
forma: 
Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta
do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor, ressalvada a 
verificação do atendimento aos requisitos de habilitação.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito previsto 
na Lei Complementar 123/2006
máximo de 5 (cinco) minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
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6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO

, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela 
veracidade das informações contidas nesta Declaração. 

rio, no local indicados neste edital, após o recebimento dos 
envelopes e credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro efetuará a 
abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo as mesmas analisadas 

lo pregoeiro. 
Na sequência o pregoeiro elegerá a proposta de Menor preço – Por Item dentre todas
classificadas, selecionando na sequência, as demais propostas que contenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de m
para que seus autores participem da etapa de lances verbais. 
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas de preços escritas nas 

edital, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
or preço, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os 

preços ofertados nas propostas escritas. 
O Pregoeiro solicitará que os representantes presentes efetuem lances verbais, que serão 
formulados individualmente e sequencialmente, a partir do autor da proposta classificada 
de maior preço, o qual deverá ofertar lance inferior ao valor da menor proposta de preços 

No caso de empate no preço das propostas escritas, será efetuado sorteio para definição 
da ordem de formulação dos lances verbais; 
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, e serão 
realizadas tantas rodadas de lances quantas forem necessárias, até que reste apenas 
uma empresa, mediante o declínio das demais. 
Cabe ao pregoeiro, mesmo após o declínio das demais empresas, promover negociação 
com a vencedora a fim verificar a possibilidade de melhorar a proposta.

se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
superiores à proposta mais bem classificada. 

a Lei Complementar 123/2006 será concedida da seguinte 

Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor, ressalvada a 
verificação do atendimento aos requisitos de habilitação. 
A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito previsto 
na Lei Complementar 123/2006, será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
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6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 

se civil, administrativa e criminalmente pela 

rio, no local indicados neste edital, após o recebimento dos 
envelopes e credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro efetuará a 
abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo as mesmas analisadas 

Por Item dentre todas as 
classificadas, selecionando na sequência, as demais propostas que contenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, 

Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas de preços escritas nas 
edital, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

or preço, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os 

O Pregoeiro solicitará que os representantes presentes efetuem lances verbais, que serão 
proposta classificada 

de maior preço, o qual deverá ofertar lance inferior ao valor da menor proposta de preços 

No caso de empate no preço das propostas escritas, será efetuado sorteio para definição 

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, e serão 
realizadas tantas rodadas de lances quantas forem necessárias, até que reste apenas 

mais empresas, promover negociação 
com a vencedora a fim verificar a possibilidade de melhorar a proposta. 

se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

será concedida da seguinte 

Ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor, ressalvada a 

A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito previsto 
, será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão. 
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
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Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
Continuando, o pregoeiro concederá prioridade 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez 
por cento) do melhor preço válido, para os lotes classificados no termo de referência 
(anexo I) deste edital como Lotes de cota reservada 
termos: 
Aplica-se o disposto na LC 123/2006
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao
empresa sediada fora do âmbito local ou regional, nos termos deste edital, independente 
de enquadramento ou não como microempresa ou empresa de pequeno porte.
O benefício previsto será aplicado prioritariamente às 
empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito 
regional. 
Compreende o âmbito Local as empresas sediadas nos limites do Município de 
Sebastião do Caí; 
Compreende o âmbito Regional os Municí
Caí. 
Ocorrendo a situação prevista a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será
verificação do atendimento aos requisitos de habilitação.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito previsto, 
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de
item em situação de empate, sob pena de preclusão.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
sediada local ou regionalmente, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação na orde
Na hipótese da não contratação
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ressalvada a 
verificação do atendimento aos requ
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contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
Continuando, o pregoeiro concederá prioridade de contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez 
por cento) do melhor preço válido, para os lotes classificados no termo de referência 
(anexo I) deste edital como Lotes de cota reservada e lotes exclusivos, nos seguintes 

na LC 123/2006 nas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço, se este for apresentado por 
empresa sediada fora do âmbito local ou regional, nos termos deste edital, independente 
de enquadramento ou não como microempresa ou empresa de pequeno porte.
O benefício previsto será aplicado prioritariamente às licitantes microempresas e 
empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito 

Compreende o âmbito Local as empresas sediadas nos limites do Município de 

Compreende o âmbito Regional os Municípios limítrofes ao território de 

Ocorrendo a situação prevista a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor, ressalvada a 
verificação do atendimento aos requisitos de habilitação. 
A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito previsto, 
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos por 
item em situação de empate, sob pena de preclusão. 
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
sediada local ou regionalmente, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

não contratação nos termos previstos do edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ressalvada a 
verificação do atendimento aos requisitos de habilitação. 

8 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ  

contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na 

de contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez 
por cento) do melhor preço válido, para os lotes classificados no termo de referência 

e lotes exclusivos, nos seguintes 

nas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam 

menor preço, se este for apresentado por 
empresa sediada fora do âmbito local ou regional, nos termos deste edital, independente 
de enquadramento ou não como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

licitantes microempresas e 
empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito 

Compreende o âmbito Local as empresas sediadas nos limites do Município de São 

pios limítrofes ao território de São Sebastião do 

Ocorrendo a situação prevista a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

adjudicado o objeto em seu favor, ressalvada a 

A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito previsto, 
5 (cinco) minutos por 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
sediada local ou regionalmente, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

m classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ressalvada a 
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Após a conclusão dos procedimentos previstos, o pregoeiro
competitiva de lances verbais e ordenará as propostas em ordem crescente de preços, 
elegendo novamente a proposta de menor preço;
O Pregoeiro verificará a ocorrência de uma mesma empresa venc
cota principal de um mesmo produto, conforme a classificação dos lotes no termo de 
referência (anexo I), situação na qual o pregoeiro informará ao interessado que a 
contratação deverá ocorrer pelo menor preço, e solicitará que o mes
cota com o maior preço para o valor da cota com menor preço.
Ao recusar-se a realizar o ajuste que trata o edital, o licitante será desclassificado
Na sequência, o pregoeiro procederá 
proponente primeira classificada e verificará o atendimento aos requisitos de habilitação 
conforme previstos no edital e respectivos subitens.
Constatado o atendimento dos requisitos de Habilitação exigidas neste Edital, declarará a 
mesma vencedora do certame e adjudicatária do objeto.
Caso a proponente, autora da Proposta de menor preço, não atenda às condições fixadas 
neste Edital, ou seja, for inabilitada, o Pregoeiro repetirá o procedimento do item 6.9 às 
remanescentes na ordem de classificação, e assim s
item 6.9.1 e o respectivo proponente seja declarado Habilitado, ou até que não restem 
mais propostas classificadas; 
As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento 
ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa. 
A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.9.3.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitan
desistente às penalidades constantes neste Edital;
As cláusulas deste edital, que fazem menção a procedimentos relacionados a lotes de 
Ampla concorrência, Cota principal, Cota reservada e Exclusivos para microempresas e 
empresas de pequeno porte, terão sua aplicação condicionadas a sua existência 
conforme classificação dos mesmos no termo de referência (anexo I) deste edital.
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procedimentos previstos, o pregoeiro declarará encerrada a etapa 
competitiva de lances verbais e ordenará as propostas em ordem crescente de preços, 
elegendo novamente a proposta de menor preço; 
O Pregoeiro verificará a ocorrência de uma mesma empresa vencer a cota reservada e a 
cota principal de um mesmo produto, conforme a classificação dos lotes no termo de 
referência (anexo I), situação na qual o pregoeiro informará ao interessado que a 
contratação deverá ocorrer pelo menor preço, e solicitará que o mesmo ajuste o lance da 
cota com o maior preço para o valor da cota com menor preço. 

se a realizar o ajuste que trata o edital, o licitante será desclassificado
Na sequência, o pregoeiro procederá à abertura do envelope n.° 02 

oponente primeira classificada e verificará o atendimento aos requisitos de habilitação 
e respectivos subitens. 

Constatado o atendimento dos requisitos de Habilitação exigidas neste Edital, declarará a 
e e adjudicatária do objeto. 

Caso a proponente, autora da Proposta de menor preço, não atenda às condições fixadas 
neste Edital, ou seja, for inabilitada, o Pregoeiro repetirá o procedimento do item 6.9 às 
remanescentes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração do 
item 6.9.1 e o respectivo proponente seja declarado Habilitado, ou até que não restem 

 
As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

rão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento 

do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

da documentação, no prazo previsto no item 6.9.3.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando
desistente às penalidades constantes neste Edital; 
As cláusulas deste edital, que fazem menção a procedimentos relacionados a lotes de 
Ampla concorrência, Cota principal, Cota reservada e Exclusivos para microempresas e 

no porte, terão sua aplicação condicionadas a sua existência 
conforme classificação dos mesmos no termo de referência (anexo I) deste edital.
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declarará encerrada a etapa 
competitiva de lances verbais e ordenará as propostas em ordem crescente de preços, 

er a cota reservada e a 
cota principal de um mesmo produto, conforme a classificação dos lotes no termo de 
referência (anexo I), situação na qual o pregoeiro informará ao interessado que a 

mo ajuste o lance da 

se a realizar o ajuste que trata o edital, o licitante será desclassificado. 
abertura do envelope n.° 02 – Habilitação, da 

oponente primeira classificada e verificará o atendimento aos requisitos de habilitação 

Constatado o atendimento dos requisitos de Habilitação exigidas neste Edital, declarará a 

Caso a proponente, autora da Proposta de menor preço, não atenda às condições fixadas 
neste Edital, ou seja, for inabilitada, o Pregoeiro repetirá o procedimento do item 6.9 às 

ucessivamente, até a apuração do 
item 6.9.1 e o respectivo proponente seja declarado Habilitado, ou até que não restem 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
rão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento 

do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

da documentação, no prazo previsto no item 6.9.3.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

do-se o proponente 

As cláusulas deste edital, que fazem menção a procedimentos relacionados a lotes de 
Ampla concorrência, Cota principal, Cota reservada e Exclusivos para microempresas e 

no porte, terão sua aplicação condicionadas a sua existência 
conforme classificação dos mesmos no termo de referência (anexo I) deste edital. 
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7. DA HOMOLOGAÇÃO 

8. DO REGISTRO DE PREÇOS

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram, com fulcro no Art. 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

 
Concluído o julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, o 
processo será remetido à autoridade superior para a homologação do resultado, 
ressalvado o julgamento de eventuais recursos apresentados contra as decisões do 
pregoeiro. 
Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de 
Caí firmará Ata de Registro de Preços com o PROPONENTE VENCEDOR visando à 
execução do objeto desta licitação nos termos da Minuta que integra este Edital.

 
A Administração Pública Municipal fundamenta a criação de atas de registro de preços 
oriundos do presente processo com base no Art. 7º, IV, do Decreto Municipal 1447/2007.
A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses.
A partir de comunicado formal emitido pelo Município de 
vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no Departamento de 
Licitações e Contratos do Paço Municipal, para proceder assinatura do instrumento 
contratual ou para encaminhar o mesmo assinado.
8.3.1.O prazo que trata o item 8.3 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, 
ser prorrogado uma vez por igual período.
8.3.2.É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de reg
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê
pelo primeiro classificado. 
8.3.3.A recusa injustificada de fornecedor classif
estabelecido no item 8.3, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no item 
12.1 deste edital. 
8.3.3.1. Às classificadas remanescentes que forem convocadas nos termos do item 8.3.2 
que se recusarem a firmar ata de registro de preços nas mesmas condições oferecidas 
pela primeira classificada não serão aplicadas sanções.
Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem 
a comunicação para a contratação, ficam os licitantes li
assumidos. 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da proposta;
O licitante vencedor obriga-se a apresentar documentação comp
exigida pelo Município para efeito de celebração da Ata de Registro de Preços.
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8. DO REGISTRO DE PREÇOS 

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
iro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram, com fulcro no Art. 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, o 
processo será remetido à autoridade superior para a homologação do resultado, 
ressalvado o julgamento de eventuais recursos apresentados contra as decisões do 

ação pela autoridade competente, o Município de 
firmará Ata de Registro de Preços com o PROPONENTE VENCEDOR visando à 

execução do objeto desta licitação nos termos da Minuta que integra este Edital.

istração Pública Municipal fundamenta a criação de atas de registro de preços 
oriundos do presente processo com base no Art. 7º, IV, do Decreto Municipal 1447/2007.
A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses.

partir de comunicado formal emitido pelo Município de São Sebastião do Caí
vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no Departamento de 
Licitações e Contratos do Paço Municipal, para proceder assinatura do instrumento 

ratual ou para encaminhar o mesmo assinado. 
8.3.1.O prazo que trata o item 8.3 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, 
ser prorrogado uma vez por igual período. 
8.3.2.É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de reg
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

8.3.3.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no item 8.3, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no item 

8.3.3.1. Às classificadas remanescentes que forem convocadas nos termos do item 8.3.2 
ata de registro de preços nas mesmas condições oferecidas 

pela primeira classificada não serão aplicadas sanções. 
Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem 
a comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da proposta;

se a apresentar documentação complementar que vier a ser 
exigida pelo Município para efeito de celebração da Ata de Registro de Preços.
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Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
iro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram, com fulcro no Art. 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, o 
processo será remetido à autoridade superior para a homologação do resultado, 
ressalvado o julgamento de eventuais recursos apresentados contra as decisões do 

ação pela autoridade competente, o Município de São Sebastião do 
firmará Ata de Registro de Preços com o PROPONENTE VENCEDOR visando à 

execução do objeto desta licitação nos termos da Minuta que integra este Edital. 

istração Pública Municipal fundamenta a criação de atas de registro de preços 
oriundos do presente processo com base no Art. 7º, IV, do Decreto Municipal 1447/2007. 
A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses. 

São Sebastião do Caí, a licitante 
vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no Departamento de 
Licitações e Contratos do Paço Municipal, para proceder assinatura do instrumento 

8.3.1.O prazo que trata o item 8.3 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, 

8.3.2.É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

icado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no item 8.3, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no item 

8.3.3.1. Às classificadas remanescentes que forem convocadas nos termos do item 8.3.2 
ata de registro de preços nas mesmas condições oferecidas 

Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem 
berados dos compromissos 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da proposta; 

lementar que vier a ser 
exigida pelo Município para efeito de celebração da Ata de Registro de Preços. 
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9. DA CONTRATAÇÃO 

O Registro de Preços não importa em obrigação de contratar por parte da
Administração Pública, mesmo que a empresa tenha sido vencedora, oferecendo melho
proposta de preços nos itens em que concorreu, tendo a Ata de Registro de Preços 
natureza jurídica de Compromisso de Fornecimento.
Uma vez emitida Ordem de Fornecimento em nome da empresa constante como primeira 
classificada na Ata de Registro de Preços,
empresa promitente fornecedora e a Administração Pública, por meio da Ata de Registro 
de Preço. 
Após a publicação, a Ata de Registro de Preços terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, conforme preceitua o Art
As alterações na Ata de Registro de Preços serão processadas mediante Apostilamento, 
devidamente justificadas e processadas mediante parecer emitido pela Procuradoria do 
Município. 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços o forne
fiscalizado por servidor público designado para esse fim. As decisões e providência que 
ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas conven
Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os 
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 
condições do pedido, justificadamente.
Demais condições constam da íntegra da Minuta 
este Edital (Anexo II). 

 
A contratação com os fornecedores será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem de 
execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica
no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação.
Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
O Contrato resultante da ata de registro de preços terá a vigência pelo período de 12 
(doze) meses. 
A partir de comunicado formal emitido pelo Município de 
vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no Departamento de 
Licitações e Contratos do Paço Municipal, para proceder assinatura do instrumen
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O Registro de Preços não importa em obrigação de contratar por parte da
Administração Pública, mesmo que a empresa tenha sido vencedora, oferecendo melho
proposta de preços nos itens em que concorreu, tendo a Ata de Registro de Preços 
natureza jurídica de Compromisso de Fornecimento. 
Uma vez emitida Ordem de Fornecimento em nome da empresa constante como primeira 
classificada na Ata de Registro de Preços, tornar-se-á formalizado o vínculo entre a 
empresa promitente fornecedora e a Administração Pública, por meio da Ata de Registro 

Após a publicação, a Ata de Registro de Preços terá efeito de Compromisso de 
conforme preceitua o Art. 15 da Lei 8.666/93. 

As alterações na Ata de Registro de Preços serão processadas mediante Apostilamento, 
devidamente justificadas e processadas mediante parecer emitido pela Procuradoria do 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços o fornecimento será acompanhado e 
fiscalizado por servidor público designado para esse fim. As decisões e providência que 
ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os 
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 
condições do pedido, justificadamente. 
Demais condições constam da íntegra da Minuta da Ata de Registro de Preços anexa a 

A contratação com os fornecedores será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 

compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 

Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem de 
execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto 

art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 

convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 

O Contrato resultante da ata de registro de preços terá a vigência pelo período de 12 

A partir de comunicado formal emitido pelo Município de São Sebastião do Caí
vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no Departamento de 
Licitações e Contratos do Paço Municipal, para proceder assinatura do instrumen
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O Registro de Preços não importa em obrigação de contratar por parte da 
Administração Pública, mesmo que a empresa tenha sido vencedora, oferecendo melhor 
proposta de preços nos itens em que concorreu, tendo a Ata de Registro de Preços 

Uma vez emitida Ordem de Fornecimento em nome da empresa constante como primeira 
á formalizado o vínculo entre a 

empresa promitente fornecedora e a Administração Pública, por meio da Ata de Registro 

Após a publicação, a Ata de Registro de Preços terá efeito de Compromisso de 

As alterações na Ata de Registro de Preços serão processadas mediante Apostilamento, 
devidamente justificadas e processadas mediante parecer emitido pela Procuradoria do 

cimento será acompanhado e 
fiscalizado por servidor público designado para esse fim. As decisões e providência que 
ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas aos seus 

 
Será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os 
casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 

da Ata de Registro de Preços anexa a 

A contratação com os fornecedores será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 

compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 

Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem de 
se, no que couber, o disposto 

Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 

O Contrato resultante da ata de registro de preços terá a vigência pelo período de 12 

São Sebastião do Caí, a licitante 
vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no Departamento de 
Licitações e Contratos do Paço Municipal, para proceder assinatura do instrumento 
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Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
  

 

10. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

contratual ou para encaminhar o mesmo assinado.
9.4.1.O prazo que trata o item 9.4 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, 
ser prorrogado uma vez por igual período.
9.4.2.Se o licitante vencedor recusar
aplicada a regra estabelecida no item 12.1 e a administração pública municipal poderá ser 
procedida a convocação do próximo classificado nos termos do item 8.3.2 deste edital.
Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresenta
a comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. 
Durante a vigência do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
exigidas para Habilitação e classificação da proposta.
O licitante vencedor obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a ser 
exigida pelo Município para efeito de celebração do instrumento contratual.
Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por 
servidor público designado para esse fim.
As decisões e providência que ultrapassarem a competência do servidor designado 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
O início do fornecimento ocorrerá a partir da so
mediante emissão do respectivo empenho e comunicação à contratada, devendo ser 
atendidas todas as condições detalhadas no termo de referência (Anexo I) deste edital.
9.9.1.O contratado é obrigado a reparar, corrigir, rem
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
9.9.2.O contratado é responsável pelos danos causados di
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado. 
9.9.3.O contratado é responsável pelos encargos 
comerciais resultantes da execução do contrato.
Demais condições contratuais constam da íntegra da Minuta de contrato anexa a este 
Edital (Anexo III). 

 
As alterações contratuais serão processadas mediante Termo 
justificado pela Secretaria solicitante, analisadas pela Procuradoria Geral do Município de 
São Sebastião do Caí e autorizadas pelo Departamento de Compras.
Os contratos regidos a partir do presente processo licitatório poderão ser alterados, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos:
Unilateralmente pela Administração:
Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
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10. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

contratual ou para encaminhar o mesmo assinado. 
9.4.1.O prazo que trata o item 9.4 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, 
ser prorrogado uma vez por igual período. 
9.4.2.Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será
aplicada a regra estabelecida no item 12.1 e a administração pública municipal poderá ser 
procedida a convocação do próximo classificado nos termos do item 8.3.2 deste edital.
Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem 
a comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 

Durante a vigência do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
exigidas para Habilitação e classificação da proposta. 

se a apresentar documentação complementar que vier a ser 
exigida pelo Município para efeito de celebração do instrumento contratual.
Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por 

ico designado para esse fim. 
As decisões e providência que ultrapassarem a competência do servidor designado 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

O início do fornecimento ocorrerá a partir da solicitação da Secretaria competente, 
mediante emissão do respectivo empenho e comunicação à contratada, devendo ser 
atendidas todas as condições detalhadas no termo de referência (Anexo I) deste edital.
9.9.1.O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
9.9.2.O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

9.9.3.O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
Demais condições contratuais constam da íntegra da Minuta de contrato anexa a este 

As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo,
pela Secretaria solicitante, analisadas pela Procuradoria Geral do Município de 

e autorizadas pelo Departamento de Compras. 
s a partir do presente processo licitatório poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
Unilateralmente pela Administração: 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
ativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei; 

12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ  

9.4.1.O prazo que trata o item 9.4 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, 

icadamente, será 
aplicada a regra estabelecida no item 12.1 e a administração pública municipal poderá ser 
procedida a convocação do próximo classificado nos termos do item 8.3.2 deste edital. 

ção das propostas, sem 
a comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 

Durante a vigência do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 

se a apresentar documentação complementar que vier a ser 
exigida pelo Município para efeito de celebração do instrumento contratual. 
Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por 

As decisões e providência que ultrapassarem a competência do servidor designado 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

licitação da Secretaria competente, 
mediante emissão do respectivo empenho e comunicação à contratada, devendo ser 
atendidas todas as condições detalhadas no termo de referência (Anexo I) deste edital. 

over, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

retamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

Demais condições contratuais constam da íntegra da Minuta de contrato anexa a este 

Aditivo, devidamente 
pela Secretaria solicitante, analisadas pela Procuradoria Geral do Município de 

 
s a partir do presente processo licitatório poderão ser alterados, com 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
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11. DO PAGAMENTO  

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Por acordo das partes: 
Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por 
circunstâncias superveniente mantida
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram in
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do objeto, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual.
O contratado fica obrigado a acei
ou supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.
A variação do valor contratual para fazer face ao reajust
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não c
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 
celebração de aditamento. 

 
O pagamento pertinente será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto, 
mediante emissão da Nota Fis
Caí e verificação da conformidade dos serviços prestados.
O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das 
contas junto à Secretaria Municipal de Finanças.
O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora, na ordem bancária, 
creditada na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito. 
Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí 
Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 
cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

 
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caract
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

modificação da forma de pagamento, por 
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do objeto, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. 
A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não c
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 

O pagamento pertinente será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto, 
mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Município de 

e verificação da conformidade dos serviços prestados. 
O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das 
contas junto à Secretaria Municipal de Finanças. 

nto será creditado em favor da licitante vencedora, na ordem bancária, 
creditada na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí em favor do FORNECEDOR. 

Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 
da Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caract
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
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modificação da forma de pagamento, por imposição de 
o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

icialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do objeto, 

financeiro inicial do contrato, na 
 de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

tar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

e de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 

O pagamento pertinente será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto, 
cal pertinente em nome do Município de São Sebastião do 

O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das 

nto será creditado em favor da licitante vencedora, na ordem bancária, 
creditada na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
em favor do FORNECEDOR. 

Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

o às penalidades legalmente 
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estabelecidas. 
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 
compensatória, na seguinte forma:
12.2.1. 0,5% (meio por cento
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
12.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, 
pela inexecução parcial ou total do Contrato, ou infr
contratuais celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega.
As multas mencionadas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, serão descontadas do pagamento a 
que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em 
ainda, judicialmente, quando for o caso.
Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao MUNICÍPIO, será regularmente 
intimada a efetuar o pagamento mediante guia de recolhimento.
O não atendimento do item 12.2.4 implicará na inscrição do 
Município. 
12.2.5. As multas aludidas pelo item 12.2 e subitens não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
O licitante que ensejar o retardamento da execuçã
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ou ainda pela inexecução total ou parcial do 
contrato, garantido o direito prévio da citação e
e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalida
Advertência; 
Multa, na forma prevista no item 12.2 e subitens ou no contrato;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
As sanções previstas nos itens 12.3, 12.3.1 e 12.3.3 poderão ser aplicadas juntamente 
com a do item 12.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
A sanção estabelecida no item 12.3.3 é de competência exclusiva do Secretário Municipal 
de Administração, facultada a defesa do interessado no respectiv
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação. 
As sanções previstas nos itens 12.3 e 12.3.3 poderão também ser aplicadas às empresas 
ou aos profissionais que, em razão d
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
recolhimento de quaisquer tributos;
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O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 
compensatória, na seguinte forma: 
12.2.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega dos serviços licitados, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 
12.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, 
pela inexecução parcial ou total do Contrato, ou infringência de qualquer das cláusulas 
contratuais celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega.
As multas mencionadas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, serão descontadas do pagamento a 
que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em 
ainda, judicialmente, quando for o caso. 
Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao MUNICÍPIO, será regularmente 
intimada a efetuar o pagamento mediante guia de recolhimento. 
O não atendimento do item 12.2.4 implicará na inscrição do débito em Dívida Ativa do 

12.2.5. As multas aludidas pelo item 12.2 e subitens não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ou ainda pela inexecução total ou parcial do 
contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 
e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das seguintes sanções:

Multa, na forma prevista no item 12.2 e subitens ou no contrato; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

re que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

As sanções previstas nos itens 12.3, 12.3.1 e 12.3.3 poderão ser aplicadas juntamente 
.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
A sanção estabelecida no item 12.3.3 é de competência exclusiva do Secretário Municipal 
de Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 

As sanções previstas nos itens 12.3 e 12.3.3 poderão também ser aplicadas às empresas 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este edital:
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
recolhimento de quaisquer tributos; 
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O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 

) por dia de atraso, na entrega dos serviços licitados, 

12.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, 
ingência de qualquer das cláusulas 

contratuais celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 
As multas mencionadas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, serão descontadas do pagamento a 
que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou 

Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao MUNICÍPIO, será regularmente 

débito em Dívida Ativa do 

12.2.5. As multas aludidas pelo item 12.2 e subitens não impedem que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

o do certame, não mantiver a proposta, 
se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ou ainda pela inexecução total ou parcial do 
da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

de, sem prejuízo das seguintes sanções: 

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

re que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
 

As sanções previstas nos itens 12.3, 12.3.1 e 12.3.3 poderão ser aplicadas juntamente 
.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

A sanção estabelecida no item 12.3.3 é de competência exclusiva do Secretário Municipal 
o processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 

As sanções previstas nos itens 12.3 e 12.3.3 poderão também ser aplicadas às empresas 
os contratos regidos por este edital: 

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
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13. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

14. DOS RECURSOS CONTRA AS DECISÕES DO PREGOEIRO

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
12.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo
vista ao processo. 

 
Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 
As razões e justificativas da impugnação deverão ser 
Licitações e Contratos licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
Deverá compor a petição a identificação d
representá-lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone) da mesma.
Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
13.2.1. A resposta será oficial
qual deverá ser informado na petição, sob pena de restar prejudicado o encaminhamento 
da decisão. 
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame, ressalvadas as seguintes situações:
Quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
Quando a divulgação da alteração ocorrer no mínimo 8 (oito) dias úteis anteriores a 
abertura das propostas; 
13.4. Não serão conhecidos os 
vencidos os respectivos prazo legais para realização dos mesmos.

 
Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
14.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no 
prazo de 3 (três) dias úteis. 
Deverá compor a petição a identificação do interessado, a comprovação de poderes para 
representá-lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone e e
mesma, salvo, já constarem do processo.
O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e devolutivo.
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13. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

14. DOS RECURSOS CONTRA AS DECISÕES DO PREGOEIRO 

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou
o possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

12.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

As razões e justificativas da impugnação deverão ser enviadas para o e
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br  

Deverá compor a petição a identificação do interessado, a comprovação de poderes para 
lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone) da mesma.

Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

13.2.1. A resposta será oficializada por meio de correspondência eletrônica via e
qual deverá ser informado na petição, sob pena de restar prejudicado o encaminhamento 

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
, ressalvadas as seguintes situações: 

Quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
Quando a divulgação da alteração ocorrer no mínimo 8 (oito) dias úteis anteriores a 

13.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações quando 
vencidos os respectivos prazo legais para realização dos mesmos. 

Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
ndo lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões 

do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

lhes assegurada vista imediata dos autos; 
14.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no 

Deverá compor a petição a identificação do interessado, a comprovação de poderes para 
lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone e e

mesma, salvo, já constarem do processo. 
ão do pregoeiro terá efeito suspensivo e devolutivo.

15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ  

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 
o possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

12.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

enviadas para o e-mail do Setor de 

o interessado, a comprovação de poderes para 
lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone) da mesma. 

Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

izada por meio de correspondência eletrônica via e-mail, o 
qual deverá ser informado na petição, sob pena de restar prejudicado o encaminhamento 

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

Quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 
Quando a divulgação da alteração ocorrer no mínimo 8 (oito) dias úteis anteriores a 

pedidos de esclarecimentos ou impugnações quando 

Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
ndo lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões 

do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

14.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no 

Deverá compor a petição a identificação do interessado, a comprovação de poderes para 
lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone e e-mail) da 

ão do pregoeiro terá efeito suspensivo e devolutivo. 
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O recurso será dirigido ao 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê
lo subir, devidamente informado, dev
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação;
Os interessados serão cientificados das decisões por meio de correspondência eletrônica 
via e-mail, o qual deverá ser informado na petição, sob pena de restar prejudicado o 
encaminhamento da decisão. 
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor
Não ocorrendo manifestações de recurso, os envelopes de habilitação que não tiverem 
sido abertos poderão ser devolvidos aos respectivos responsáveis pela protocolização, 
devendo a devolução ser registrada na ata de sessão que trata o item 15.1.

 
Da sessão, será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos, 
procedimentos e ocorrências relevantes, a qual será assinada pelos credenciados, 
Pregoeiro e equipe de apoio. 
Constam do Termo de Referência (An
processo, detalhamento das características e garantias exigidas para o objeto, condições, 
forma e local (is) de entrega e forma de pagamento.
A presente licitação não importa necessariamente em contrata
de São Sebastião do Caí revogá
derivada de fato superveniente comprovado
provocação de terceiros, mediante ato escrito e funda
O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas e/ou para abertura dos envelopes, nunca podendo antecipá
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.5.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações
nele ontidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, 
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer a instrução do processo;
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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O recurso será dirigido ao Supervisor de Licitações e Contratos, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
á a adjudicação para determinar a contratação; 

Os interessados serão cientificados das decisões por meio de correspondência eletrônica 
mail, o qual deverá ser informado na petição, sob pena de restar prejudicado o 

 
ento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor
Não ocorrendo manifestações de recurso, os envelopes de habilitação que não tiverem 
sido abertos poderão ser devolvidos aos respectivos responsáveis pela protocolização, 
devendo a devolução ser registrada na ata de sessão que trata o item 15.1.

Da sessão, será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos, 
procedimentos e ocorrências relevantes, a qual será assinada pelos credenciados, 

 
Constam do Termo de Referência (Anexo I) deste edital, as justificativas pertinentes ao 
processo, detalhamento das características e garantias exigidas para o objeto, condições, 

is) de entrega e forma de pagamento. 
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivada de fato superveniente comprovado ou, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. 
O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas e/ou para abertura dos envelopes, nunca podendo antecipá-
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
15.5.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações
nele ontidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, 

cedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer a instrução do processo; 
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
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de Licitações e Contratos, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-

endo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
 

Os interessados serão cientificados das decisões por meio de correspondência eletrônica 
mail, o qual deverá ser informado na petição, sob pena de restar prejudicado o 

ento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
Não ocorrendo manifestações de recurso, os envelopes de habilitação que não tiverem 
sido abertos poderão ser devolvidos aos respectivos responsáveis pela protocolização, 
devendo a devolução ser registrada na ata de sessão que trata o item 15.1. 

Da sessão, será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos, 
procedimentos e ocorrências relevantes, a qual será assinada pelos credenciados, 

exo I) deste edital, as justificativas pertinentes ao 
processo, detalhamento das características e garantias exigidas para o objeto, condições, 

ção, podendo o Município 
la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

la por ilegalidade, de ofício ou por 

O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
-la. 

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

15.5.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele ontidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, 

cedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 

É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
 

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
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ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
Os documentos apresentados para fins de habilitação das empresas que chegarem ter 
seus envelopes abertos, independente de 
da licitação e não serão devolvidos aos proponentes.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferi
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
Fica expressamente proibido o uso de aparelho celular ou outro meio eletrônico de 
comunicação durante a sessão de disputa por lances, de modo que o não atendimento 
deste item é passível de desclassificação da empresa participante, salvo eventual 
autorização justificada concedida pelo Pregoeiro.
Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pelo 
legislação pertinente. 
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de São Sebastião do Caí
está vinculado o Pregoeiro. 
 
São Sebastião do Caí, 04 de outubro
 
Claiton Jair Muller 
Supervisor de Licitações e Contratos
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o da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 
Os documentos apresentados para fins de habilitação das empresas que chegarem ter 
seus envelopes abertos, independente de serem habilitadas ou não, farão parte dos autos 
da licitação e não serão devolvidos aos proponentes. 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferi
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais anteriormente estabelecidos
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
Fica expressamente proibido o uso de aparelho celular ou outro meio eletrônico de 

a sessão de disputa por lances, de modo que o não atendimento 
deste item é passível de desclassificação da empresa participante, salvo eventual 
autorização justificada concedida pelo Pregoeiro. 
Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
São Sebastião do Caí, Estado do RS, considerado aquele a que 

outubro de 2018. 

de Licitações e Contratos 
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o da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Os documentos apresentados para fins de habilitação das empresas que chegarem ter 
serem habilitadas ou não, farão parte dos autos 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

locais anteriormente estabelecidos, 

Fica expressamente proibido o uso de aparelho celular ou outro meio eletrônico de 
a sessão de disputa por lances, de modo que o não atendimento 

deste item é passível de desclassificação da empresa participante, salvo eventual 

Pregoeiro, nos termos da 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
, considerado aquele a que 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32
São de responsabilidade única e exclusiva da Secretaria Municipal de Meio Ambien
descrições e os demais complementos do objeto licitado, Sua aplicação e correta 
condição de utilização conforme a seguir:
Objeto: “REGISTRO DE
 CONTENTORES DESTINADOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS” 
Justificativa/Motivo da Contratação:
A aquisição e instalação de sistema de coleta de resíduos por contentores e, contentores 
soterrados respectivamente, se faz necessário pelos inúmeros benefícios que proporciona 
aos munícipes, tais como: 
1.1.1.- Os resíduos não ficam expostos, evitando
pragas; 
1.1.2.- Animais, como cães, gatos e urubus, não tem acesso aos resíduos;
1.1.3.- Não libera odores; 
1.1.4.- Humaniza o trabalho do servidor na coleta;
1.1.5.- A coleta dos resíduos pode ser feita por veículo coletor compactador, já utilizado 
na cidade, dotado de dispositivo de basculamento de contêineres;
1.1.6.- É visualmente agradável, contribuindo para a paisagem urbana;
1.1.7.- Cidade limpa e organizada atrai turista e 
1.1.8.- O sistema a ser adquirido não coloca em 
coleta e, ou manuseio. 
   LOTES DE AMPLA CONCORRÊNCIA
 

LOTE ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
 1 80 UN Aquisição de Contentor destinado ao 

acondicionamento e coleta de 
resíduos sólidos com capacidade 
para volumes de 1000 litros, 
fabricado em polietileno de alta 
densidade 100% (cem por cento) 
virgem de alta densidade e injetado, 
aditivado com filtro U.V., de
possuir 4 (quatro) rodas de 200mm 
em borracha maciça com garfos de 
fixação em aço, duas com freio; 
dreno para escoamento de líquidos, 
produto com qualidade e durabilidade 
certificada na norma europeia EN 840 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

32/2018 
São de responsabilidade única e exclusiva da Secretaria Municipal de Meio Ambien
descrições e os demais complementos do objeto licitado, Sua aplicação e correta 
condição de utilização conforme a seguir: 

DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
CONTENTORES DESTINADOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE 

Justificativa/Motivo da Contratação: 
A aquisição e instalação de sistema de coleta de resíduos por contentores e, contentores 
soterrados respectivamente, se faz necessário pelos inúmeros benefícios que proporciona 

uos não ficam expostos, evitando-se assim a proliferação de vetores e 

Animais, como cães, gatos e urubus, não tem acesso aos resíduos;

Humaniza o trabalho do servidor na coleta; 
os pode ser feita por veículo coletor compactador, já utilizado 

na cidade, dotado de dispositivo de basculamento de contêineres; 
É visualmente agradável, contribuindo para a paisagem urbana;
Cidade limpa e organizada atrai turista e satisfaz moradores; 
O sistema a ser adquirido não coloca em risco pedestre e animais no momento da 

LOTES DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO V. UNIT.
Aquisição de Contentor destinado ao 
acondicionamento e coleta de 
resíduos sólidos com capacidade 
para volumes de 1000 litros, 
fabricado em polietileno de alta 
densidade 100% (cem por cento) 
virgem de alta densidade e injetado, 
aditivado com filtro U.V., deverá 
possuir 4 (quatro) rodas de 200mm 
em borracha maciça com garfos de 
fixação em aço, duas com freio; 
dreno para escoamento de líquidos, 
produto com qualidade e durabilidade 
certificada na norma europeia EN 840 

1.620,00
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São de responsabilidade única e exclusiva da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as 
descrições e os demais complementos do objeto licitado, Sua aplicação e correta 

AQUISIÇÃO DE
CONTENTORES DESTINADOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE 

A aquisição e instalação de sistema de coleta de resíduos por contentores e, contentores 
soterrados respectivamente, se faz necessário pelos inúmeros benefícios que proporciona 

se assim a proliferação de vetores e 

Animais, como cães, gatos e urubus, não tem acesso aos resíduos; 

os pode ser feita por veículo coletor compactador, já utilizado 

É visualmente agradável, contribuindo para a paisagem urbana; 

e animais no momento da 

V. UNIT. V. TOTAL 
620,00 129.600,00 
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pela TUV e na norma Nacional NBR 
15911 pela
Características e requisitos a serem 
atendidas conforme Norma ABNT 
15911
fabricado com polietileno de alta 
densidade (PEAD) injetado, 
resistente a ação de raios ultravioleta 
(proteção anti UV), 100% de material 
virgem
Recipiente constituído de forma a 
suportar os volumes e a carga 
especificados. Deve ter dispositivo de 
Drenagem. A superfície do contentor, 
inclusive característica do desenho 
deve ser lisa e isenta de qualquer 
fissura, imperfeição, ca
pontiagudos oferecendo resistência, 
segurança e facilidade na limpeza. 
(Deve atender aos ensaios ABNT 
NBR 15911
deve ser marcado de forma 
permanente, legível e em local visível 
com no mínimo as seguintes 
informações: I
fabricante, Mês e ano de fabricação, 
Símbolo de identificação da matéria 
prima, conforme ABNT NBR 13230, 
Volume nominal expresso em Litros, 
Carga total permitida, expressa em 
Kg, Tampa: A tampa deve encaixar
se no corpo e abranger totalment
boca do recipiente e possuir sistema
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pela TUV e na norma Nacional NBR 
15911 pela ISOPOINT. -
Características e requisitos a serem 
atendidas conforme Norma ABNT 
15911-3 Matéria prima: Deve ser 
fabricado com polietileno de alta 
densidade (PEAD) injetado, 
resistente a ação de raios ultravioleta 
(proteção anti UV), 100% de material 
virgem. Composição: Corpo: 
Recipiente constituído de forma a 
suportar os volumes e a carga 
especificados. Deve ter dispositivo de 
Drenagem. A superfície do contentor, 
inclusive característica do desenho 
deve ser lisa e isenta de qualquer 
fissura, imperfeição, cantos vivos e 
pontiagudos oferecendo resistência, 
segurança e facilidade na limpeza. 
(Deve atender aos ensaios ABNT 
NBR 15911-4). O corpo do contentor 
deve ser marcado de forma 
permanente, legível e em local visível 
com no mínimo as seguintes 
informações: Identificação do 
fabricante, Mês e ano de fabricação, 
Símbolo de identificação da matéria 
prima, conforme ABNT NBR 13230, 
Volume nominal expresso em Litros, 
Carga total permitida, expressa em 
Kg, Tampa: A tampa deve encaixar-
se no corpo e abranger totalmente a 
boca do recipiente e possuir sistema  
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    antirruído
forma permanente e legível com: 
nome do fabricante, indicação do 
mês e ano de fabricação. Suporte 
da Tampa: Não será admitido 
suporte metálico. Rodas: 4 rodízios 
giratórios com capacidade para 
resistir a carga especificada e os 
impact
(deslocamentos, estabilidade e 
rolagem) (Deve atender aos ensaios 
ABNT NBR 15911
deve possuir recursos para montar 
a placa de rodízios sem a 
perfuração do recipiente. Pelo 
menos dois rodízios devem possuir 
sistema
elevação: O contentor deve dispor 
dos dispositivos que possibilitem a 
operação
(basculamento) de forma eficiente e 
segura. Munhão: par de eixos 
situados nas laterais do contentor. 
Receptor Frontal: Ranhuras na 
parte fronta
encaixe dos pentes, Acabamento: 
Cor: cinza e verde. Capacidade: 
400 Kg. Carga Nominal: 447 Kg. 
Incluso: a) Faixa refletiva 3M 
(dispositivo de segurança) em todos 
os cantos do contentor, com no 
mínimo 30 cm de comprimento; b) 
Adesivo de 
tamanho e modelo a ser fornecido 
pela contratante. OBS
-
apresentar o laudo de ensaio de 
laboratório, credenciado junto ao 
IMETRO, comprovando todos os 
requisitos de ensaios da Norma 
Brasileira ABNT NBR 15
os custos
vencedora.
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antirruído. Deve ser marcada de 
forma permanente e legível com: 
nome do fabricante, indicação do 
mês e ano de fabricação. Suporte 
da Tampa: Não será admitido 
suporte metálico. Rodas: 4 rodízios 
giratórios com capacidade para 
resistir a carga especificada e os 
impactos decorrentes da operação 
(deslocamentos, estabilidade e 
rolagem) (Deve atender aos ensaios 
ABNT NBR 15911-4). O contentor 
deve possuir recursos para montar 
a placa de rodízios sem a 
perfuração do recipiente. Pelo 
menos dois rodízios devem possuir 
sistema de freio. Sistema de 
elevação: O contentor deve dispor 
dos dispositivos que possibilitem a 
operação de elevação 
(basculamento) de forma eficiente e 
segura. Munhão: par de eixos 
situados nas laterais do contentor. 
Receptor Frontal: Ranhuras na 
parte frontal do contentor para 
encaixe dos pentes, Acabamento: 
Cor: cinza e verde. Capacidade: 
400 Kg. Carga Nominal: 447 Kg. 
Incluso: a) Faixa refletiva 3M 
(dispositivo de segurança) em todos 
os cantos do contentor, com no 
mínimo 30 cm de comprimento; b) 
Adesivo de vinil recorte, tipo 3M, 
tamanho e modelo a ser fornecido 
pela contratante. OBS 
- A empresa vencedora deverá 
apresentar o laudo de ensaio de 
laboratório, credenciado junto ao 
IMETRO, comprovando todos os 
requisitos de ensaios da Norma 
Brasileira ABNT NBR 15911-4, com 
os custos arcados pela licitante 
vencedora. 
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Valor Máximo Disponível: R$ 130.000,00
 
 
 
Prazo, local, forma e demais condições de entrega:
Os objetos licitados deverão ser entregues após a solicitação da Secretaria Municipal de 
Obras, mediante nota de empenho, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias
a Av. Bruno Cassel, 170, durante o período de vigência do contrato.
Fica a CONTRATADA comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com 
detalhado neste termo de referência e com o ofertado na proposta, sendo verificado o 
cumprimento dos prazos a marca, quantidade, qualidade e a validade do oferecido.
Reserva-se ao Município o dire
fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para 
atender ao pedido da Secretaria solicitante de maneira satisfatória, sem ônus adicional 
para o Município, sendo que o at
O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser 
assinado pelo responsável pelo recebimento do mesmo.
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130.000,00 (cento e trinta mil reais). 

Prazo, local, forma e demais condições de entrega: 
Os objetos licitados deverão ser entregues após a solicitação da Secretaria Municipal de 

, mediante nota de empenho, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias
durante o período de vigência do contrato. 

ADA comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com 
detalhado neste termo de referência e com o ofertado na proposta, sendo verificado o 
cumprimento dos prazos a marca, quantidade, qualidade e a validade do oferecido.

se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido, ou 
fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para 
atender ao pedido da Secretaria solicitante de maneira satisfatória, sem ônus adicional 
para o Município, sendo que o ato do recebimento não importará na sua aceitação.
O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser 
assinado pelo responsável pelo recebimento do mesmo. 
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Os objetos licitados deverão ser entregues após a solicitação da Secretaria Municipal de 
, mediante nota de empenho, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias corridos, junto 

ADA comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com 
detalhado neste termo de referência e com o ofertado na proposta, sendo verificado o 
cumprimento dos prazos a marca, quantidade, qualidade e a validade do oferecido. 

ito de recusar aqueles em desacordo com o pedido, ou 
fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para 
atender ao pedido da Secretaria solicitante de maneira satisfatória, sem ônus adicional 

o do recebimento não importará na sua aceitação. 
O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser 
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ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/201
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 32
Aos XXXX dias do mês de XXXXXXX do ano de 201
vínculo empregatício, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
representado pelo Sr. CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Sebastião do Caí, Registrar os preços para eventual contratação do objeto descrito na 
cláusula primeira, no âmbito do Pregão Presencial nº 
ATA, o qual juntamente com as propostas classificadas passa a fazer parte integrante 
desta, independente de transcrição, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 
empresa cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) no certame acima numerado, 
obedecendo integralmente a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
Federal nº 7892/2013: 

 
O objeto desta ata é o “REGISTRO DE PR
CONTENTORES DESTINADOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS”, devidamente quantificado e especificado nas propostas apresentadas no 
âmbito do Pregão Presencial 32
Os preços constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para 
fins de cumprimento deste instrumento firmado entre a PROMITENTE e o(s) órgão(s) da 
Administração Pública utilizadores desta Ata.
A existência de preços registrados
que deles poderão advir, ficando
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

 
 Os objetos licitados deverão ser entregues após a solicitação da Secretaria Municipal de 
Obras, mediante nota de empenho, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias corridos, junto 
a Av. Bruno Cassel, 170, durante o período de vigência da ata.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
MINUTA DO CONTRATO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2018. 

32/2018 
Aos XXXX dias do mês de XXXXXXX do ano de 2018, pelo present
vínculo empregatício, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Pinheiro Machado

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE, Prefeito Municipal de S
trar os preços para eventual contratação do objeto descrito na 

cláusula primeira, no âmbito do Pregão Presencial nº 32/2018 que originou a presente
ATA, o qual juntamente com as propostas classificadas passa a fazer parte integrante 
desta, independente de transcrição, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 
empresa cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) no certame acima numerado, 

ecendo integralmente a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Decreto 

O objeto desta ata é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
CONTENTORES DESTINADOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS”, devidamente quantificado e especificado nas propostas apresentadas no 

32/2018 e que constam do anexo I do presente instrume
Os preços constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para 
fins de cumprimento deste instrumento firmado entre a PROMITENTE e o(s) órgão(s) da 
Administração Pública utilizadores desta Ata. 
A existência de preços registrados não obriga o(s) órgão(s) a firmar (em) as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe(s) facultado a utilização de outras licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

Os objetos licitados deverão ser entregues após a solicitação da Secretaria Municipal de 
, mediante nota de empenho, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias corridos, junto 

durante o período de vigência da ata. 

 DO OBJETO 

DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA
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SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ  

, pelo presente instrumento, sem 
SÃO SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa 

a Rua Pinheiro Machado, 600, neste ato 
Prefeito Municipal de São 

trar os preços para eventual contratação do objeto descrito na 
que originou a presente 

ATA, o qual juntamente com as propostas classificadas passa a fazer parte integrante 
desta, independente de transcrição, tendo sido os referidos preços oferecidos pela 
empresa cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) no certame acima numerado, 

ecendo integralmente a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 
bem como o Decreto 

EÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
CONTENTORES DESTINADOS À COLETA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS”, devidamente quantificado e especificado nas propostas apresentadas no 

e que constam do anexo I do presente instrumento; 
Os preços constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados registrados para 
fins de cumprimento deste instrumento firmado entre a PROMITENTE e o(s) órgão(s) da 

em) as contratações 
lhe(s) facultado a utilização de outras licitações, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

Os objetos licitados deverão ser entregues após a solicitação da Secretaria Municipal de 
, mediante nota de empenho, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias corridos, junto 

DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA 
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Fica a PROMITENTE comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com
detalhado no anexo I este instrumento, sendo verificado o cumprimento dos prazos a 
marca, quantidade, qualidade e a validade
Reserva-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido, ou 
fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para 
atender ao pedido da Secretaria solicitante de maneira satisfatória, sem ôn
para o Município, sendo que o ato do recebimento não importará na sua aceitação.
O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser 
assinado pelo responsável pelo recebimento do mesmo.

 
Os Preços Registrados são fixos e irreajustáveis, e incluem todos os custos e despesas 
com material, transporte, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza, fretes, inclusive 
o lucro e toda e qualquer outra despesa ou 
celebrada entre a PROMITENTE e o Município de 
Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, o 
órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico
de Preço, mediante processo fundament
O pagamento pertinente será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega dos 
produtos, mediante emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal, des
o objeto tenha sido entregue na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
determinações e exigências acordadas, devendo ainda, ser aprovado pelo Setor 
competente do MUNICIPIO. 
O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao 
contas junto à Secretaria Municipal de Finanças.
Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, desde que tais providências 
complementares tenham ocorrido por motivo devidamente justificado e aceito pelo 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal.

 
4.1. A presente Ata de Registro
data de sua assinatura. 
 
 
 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São Sebastião do Caí – RS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Fica a PROMITENTE comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com
detalhado no anexo I este instrumento, sendo verificado o cumprimento dos prazos a 
marca, quantidade, qualidade e a validade do oferecido. 

se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido, ou 
fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para 
atender ao pedido da Secretaria solicitante de maneira satisfatória, sem ôn
para o Município, sendo que o ato do recebimento não importará na sua aceitação.
O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser 
assinado pelo responsável pelo recebimento do mesmo. 

Os Preços Registrados são fixos e irreajustáveis, e incluem todos os custos e despesas 
com material, transporte, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza, fretes, inclusive 
o lucro e toda e qualquer outra despesa ou custo advindo do adimplemento da Ata 
celebrada entre a PROMITENTE e o Município de São Sebastião do Caí
Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, o 
órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro 
de Preço, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração.
O pagamento pertinente será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega dos 
produtos, mediante emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal, des
o objeto tenha sido entregue na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
determinações e exigências acordadas, devendo ainda, ser aprovado pelo Setor 

O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular das 
contas junto à Secretaria Municipal de Finanças. 
Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando

em que estas forem cumpridas, desde que tais providências 
complementares tenham ocorrido por motivo devidamente justificado e aceito pelo 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal. 

4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a c

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DA VIGÊNCIA 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Fica a PROMITENTE comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com 
detalhado no anexo I este instrumento, sendo verificado o cumprimento dos prazos a 

se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido, ou 
fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para 
atender ao pedido da Secretaria solicitante de maneira satisfatória, sem ônus adicional 
para o Município, sendo que o ato do recebimento não importará na sua aceitação. 
O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser 

Os Preços Registrados são fixos e irreajustáveis, e incluem todos os custos e despesas 
com material, transporte, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza, fretes, inclusive 

custo advindo do adimplemento da Ata 
São Sebastião do Caí. 

Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, o 
ceiro da Ata de Registro 

ado e aceito pela Administração. 
O pagamento pertinente será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada entrega dos 
produtos, mediante emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal, desde que 
o objeto tenha sido entregue na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 
determinações e exigências acordadas, devendo ainda, ser aprovado pelo Setor 

processamento regular das 

Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua 

em que estas forem cumpridas, desde que tais providências 
complementares tenham ocorrido por motivo devidamente justificado e aceito pelo 

de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas, e da CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo 
convencionados. 
Obriga-se a CONTRATADA a:
Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato;
Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a 
fornecer os objetos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não 
terá nenhuma relação ou vínculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade 
será tão somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsável pelos direitos, 
obrigações e ações decorrentes, pagamento dos salários e demais ônus, recolhimento de 
todos os encargos sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que 
seus empregados possam ser vítimas ou derem causa, quando em serviço, na forma 
como é expressa e considerada nos arts. 3º e 6º do Regulamento de Seguro de Acidente 
de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.º 61.784/67;
Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou 
por seus sucessores e representantes, no fornecimento
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 
decorrência dos mesmos; 
Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras 
que lhe são correlatas; 
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 
Estar à disposição do CONTRATANTE sempre que solicitado.
Cumprir todas as exigências contidas no Edital que originou este Contrato.
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
Supervisionar e fiscalizar o fornecimento ora contratado;
Efetuar pontualmente os pagamentos de acordo com o ora pactuado.

 

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva 
responsabilidade do promitente, assim definido nas n
A PROMITENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas 

6. CLÁUSULA SEXTA- DAS INCIDÊNCIAS FISCAI
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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições 
CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo 

se a CONTRATADA a: 
Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato;
Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a 

objetos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não 
terá nenhuma relação ou vínculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade 
será tão somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsável pelos direitos, 

ções decorrentes, pagamento dos salários e demais ônus, recolhimento de 
todos os encargos sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que 
seus empregados possam ser vítimas ou derem causa, quando em serviço, na forma 

e considerada nos arts. 3º e 6º do Regulamento de Seguro de Acidente 
de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.º 61.784/67; 

se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou 
por seus sucessores e representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados, 
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras 

toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

Estar à disposição do CONTRATANTE sempre que solicitado. 
ias contidas no Edital que originou este Contrato.

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
Supervisionar e fiscalizar o fornecimento ora contratado; 
Efetuar pontualmente os pagamentos de acordo com o ora pactuado. 

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva 
responsabilidade do promitente, assim definido nas normas tributárias.
A PROMITENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas 

DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
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Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições 
CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo 

Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato; 
Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a 

objetos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não 
terá nenhuma relação ou vínculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade 
será tão somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsável pelos direitos, 

ções decorrentes, pagamento dos salários e demais ônus, recolhimento de 
todos os encargos sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que 
seus empregados possam ser vítimas ou derem causa, quando em serviço, na forma 

e considerada nos arts. 3º e 6º do Regulamento de Seguro de Acidente 

se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou 
dos objetos ora contratados, 

isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras 

toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 

obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

ias contidas no Edital que originou este Contrato. 

 

 
Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva 

ormas tributárias. 
A PROMITENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas 



Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São Sebastião do Caí 
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as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quai
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 
por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

 
Após assinada a presente Ata de Registro de Preços, necessitando o Município do 
fornecimento do objeto licitado, a empresa será notificada pela Secretaria Municipal 
solicitante, mediante apresentação de Nota Empenho, para no prazo definido na cláusula 
segunda, entregar o objeto licitado.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o PROMITENTE primeiro classificado
deverá manter as mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da 
proposta. 
O PROMITENTE obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a s
exigida pelo Município para efeito de celebração da Ata de Registro de Preço.

 
A CONTRATADA sujeitar-se
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem pre
sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei Federa nº 
10.520/02, além de responsabilidades civis e criminais, às seguintes multas:
8.1.1.0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, ca
sobre o valor correspondente à parte inadimplida.
8.1.2.20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, pela inexecução parcial ou 
total do mesmo, devidamente atualizado, ou infringência de qualquer das cláusulas 
contratuais celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega.
As multas mencionadas no item 8.1 e subitens deste instrumento
pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em 
moeda corrente, ou ainda, judicialmente, quando 
com as demais. 
Caso a CONTRATADA não possua crédito junto à Prefeitura Municipal de 
do Caí, será regularmente intimada a efetuar o pagamento mediante Guia de 
Recolhimento. 
O não atendimento do item 8.2.1 imp
Município. 
As sanções previstas no item 8.1 e subitens deste instrumento poderão ser cumuladas 
com as demais. 
O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ou ainda pela inexecução total ou parcial do 
contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8. CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES
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as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quai
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 
por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

Ata de Registro de Preços, necessitando o Município do 
fornecimento do objeto licitado, a empresa será notificada pela Secretaria Municipal 
solicitante, mediante apresentação de Nota Empenho, para no prazo definido na cláusula 

icitado. 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o PROMITENTE primeiro classificado
deverá manter as mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da 

se a apresentar documentação complementar que vier a s
exigida pelo Município para efeito de celebração da Ata de Registro de Preço.

se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem pre
sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei Federa nº 
10.520/02, além de responsabilidades civis e criminais, às seguintes multas:
8.1.1.0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, ca
sobre o valor correspondente à parte inadimplida. 
8.1.2.20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, pela inexecução parcial ou 
total do mesmo, devidamente atualizado, ou infringência de qualquer das cláusulas 

proposta apresentada, exceto prazo de entrega.
As multas mencionadas no item 8.1 e subitens deste instrumento serão
pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em 
moeda corrente, ou ainda, judicialmente, quando for o caso, podendo ser acumuladas 

Caso a CONTRATADA não possua crédito junto à Prefeitura Municipal de 
, será regularmente intimada a efetuar o pagamento mediante Guia de 

O não atendimento do item 8.2.1 implicará na inscrição do débito em Dívida Ativa do 

As sanções previstas no item 8.1 e subitens deste instrumento poderão ser cumuladas 

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ou ainda pela inexecução total ou parcial do 
contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

SANÇÕES 
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as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 

Ata de Registro de Preços, necessitando o Município do 
fornecimento do objeto licitado, a empresa será notificada pela Secretaria Municipal 
solicitante, mediante apresentação de Nota Empenho, para no prazo definido na cláusula 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o PROMITENTE primeiro classificado 
deverá manter as mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da 

se a apresentar documentação complementar que vier a ser 
exigida pelo Município para efeito de celebração da Ata de Registro de Preço. 

á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das 
sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei Federa nº 
10.520/02, além de responsabilidades civis e criminais, às seguintes multas: 
8.1.1.0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 

8.1.2.20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, pela inexecução parcial ou 
total do mesmo, devidamente atualizado, ou infringência de qualquer das cláusulas 

proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 
serão descontadas dos 

pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em 
for o caso, podendo ser acumuladas 

Caso a CONTRATADA não possua crédito junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião 
, será regularmente intimada a efetuar o pagamento mediante Guia de 

licará na inscrição do débito em Dívida Ativa do 

As sanções previstas no item 8.1 e subitens deste instrumento poderão ser cumuladas 

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ou ainda pela inexecução total ou parcial do 
contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar 
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e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das seguintes sanções:
Advertência; 
Multa, conforme itens 8.1.1 e 8.1.2;
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade 
 

 
9.1. O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, 
cancelar esta ATA, conforme prevê 

 
10.1. Fica nomeado como Gestor desta Ata de Registro de Preços o Sr. 
Muller, Supervisor do Setor de Licitações
CPF/MF sob o n.º 820.120.830
termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.

 
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha 
gerenciador (Setor de Licitações e Contratos
mesmo, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, 
as condições e as regras estabel
8.666/93 e no Decreto Federal 7893/2013
Caberá ao fornecedor, beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento para ór
ou entidades vinculadas a Administração Pública Municipal, diferentes das constantes 
neste Edital, até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados em Ata 
para cada órgão usuário, e desde que este fornecimento não prejudique as obrig
anteriormente assumidas. 

 
12.1. O presente Instrumento rege
10.520/2002, Decretos Municipais 1.168/2006 e 1.447/2007, Lei C
e na Lei Federal n.º 8.666/1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando se lhe 

9. CLÁUSULA NONA - CANCELAMENTO

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
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ontratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das seguintes sanções:

Multa, conforme itens 8.1.1 e 8.1.2; 
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

9.1. O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, 
cancelar esta ATA, conforme prevê o Decreto Federal 7893/2013. 

10.1. Fica nomeado como Gestor desta Ata de Registro de Preços o Sr. 
Muller, Supervisor do Setor de Licitações, portador do R.G n.º 10791079

820.120.830-72, a quem caberá à fiscalização do fiel cumprimento dos 
termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

Setor de Licitações e Contratos), e somente após a anuência expressa do 
mesmo, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, 
as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Federal n.º 

Federal 7893/2013. 
Caberá ao fornecedor, beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento para ór
ou entidades vinculadas a Administração Pública Municipal, diferentes das constantes 
neste Edital, até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados em Ata 
para cada órgão usuário, e desde que este fornecimento não prejudique as obrig

12.1. O presente Instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 
10.520/2002, Decretos Municipais 1.168/2006 e 1.447/2007, Lei Complementar 123/2006 
e na Lei Federal n.º 8.666/1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando se lhe 

CANCELAMENTO 

DO GESTOR 

PRIMEIRA- DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS
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ontratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das seguintes sanções: 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

9.1. O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, 

10.1. Fica nomeado como Gestor desta Ata de Registro de Preços o Sr. Claiton Jair 
10791079-41, inscrito no 

fiscalização do fiel cumprimento dos 

se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

), e somente após a anuência expressa do 
mesmo, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, 

ecidas na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Federal n.º 

Caberá ao fornecedor, beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento para órgãos 
ou entidades vinculadas a Administração Pública Municipal, diferentes das constantes 
neste Edital, até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados em Ata 
para cada órgão usuário, e desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

se pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 
omplementar 123/2006 

e na Lei Federal n.º 8.666/1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando se lhe 

REGISTRO DE PREÇOS 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 
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supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 
Privado. 

 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de 
competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de 
quaisquer outros, por mais privilegiados que 
as partes contratantes. 
São Sebastião do Caí, 04 de outubro de 2018.
 
Claiton Jair Muller 
Supervisor do Setor de Licitações e Contratos
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2018
 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS DE 

___________________________________________________________(razão social da 
empresa), 
 

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São Sebastião do Caí – RS 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 

eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí – 
competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de 
quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam com o que concordam expressamente 

São Sebastião do Caí, 04 de outubro de 2018. 

Supervisor do Setor de Licitações e Contratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
___________________________________________________________(razão social da 

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA-DO FORO 
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supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito 

 RS, como único e 
competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de 

com o que concordam expressamente 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 

___________________________________________________________(razão social da 
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CNPJ n° _________________________, com sede na 
_________________________________, no Município de__________________________. 
Por intermédio de seu represent
inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de 
julho de 2002 e para os fins do Pregão Presencial n° 032/2018, DECLARA expressamente 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em 
epígrafe. 
 
_______________________, ____ de _______________ de 2018.

 
 
 
 

___________________________________
(assinatura do responsável pela empresa)
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CNPJ n° _________________________, com sede na 
_________________________________, no Município de__________________________. 
Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no 
inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de 
julho de 2002 e para os fins do Pregão Presencial n° 032/2018, DECLARA expressamente 

te os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em 

_______________________, ____ de _______________ de 2018. 

___________________________________ 
(assinatura do responsável pela empresa) 
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CNPJ n° _________________________, com sede na 
_________________________________, no Município de__________________________. 

assinado, para cumprimento do previsto no 
inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de 
julho de 2002 e para os fins do Pregão Presencial n° 032/2018, DECLARA expressamente 

te os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em 



Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São Sebastião do Caí 

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

  

 

ANEXO V – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
  
(Preferencialmente em papel timbrado da empresa).
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)
 
 
 
Ao 
 
Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de 
 
 
 
Pela presente fica credenciado o 
expedida em        /      /       pelo 
Empresa xxx, CNPJ xxx, na licitação Pregão Presencial nº 
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí
necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e notifica
recursos ou renunciar ao direito dos mesmos, assinar atas, contratos e outros 
documentos e manifestar-se durante as sessões de abertura e julgamento da licitação.
 
 
Local e data 
 
 
 

 
Representante Legal (com firma reconhecida) RG xxx
 
 
OBSERVAÇÃO: O termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes.
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MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo) 

Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí

Pela presente fica credenciado o Sr (a).   xxx portador (a) da cédula de identidade nº xx, 
expedida em        /      /       pelo  , inscrito (a) no CPF n.º  , para representar 
Empresa xxx, CNPJ xxx, na licitação Pregão Presencial nº 032/2018, a ser realizada pela 

São Sebastião do Caí, podendo, para tanto, praticar todos os atos 
necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e notifica
recursos ou renunciar ao direito dos mesmos, assinar atas, contratos e outros 

se durante as sessões de abertura e julgamento da licitação.

Representante Legal (com firma reconhecida) RG xxx 

OBSERVAÇÃO: O termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes.
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São Sebastião do Caí 

da cédula de identidade nº xx, 
, para representar esta 

, a ser realizada pela 
, podendo, para tanto, praticar todos os atos 

necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor 
recursos ou renunciar ao direito dos mesmos, assinar atas, contratos e outros 

se durante as sessões de abertura e julgamento da licitação. 

OBSERVAÇÃO: O termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICRO OU PEQUENA EMPRESA
 
(Preferencialmente em papel timbrado da empresa)
 
DECLARAÇÃO 
 
Ao 
 
Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de 
 
 
 
A empresa xxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xx por intermédio de seu Representante 
Legal, Sr.(a) xx , portador(a) da Carteira de Identidade n.º xx, inscrito no CPF/MF sob o nº 
xx, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial Nº 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
OBS:1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006;
Caso assinalada a opção (1) 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
local e data 
 
 
 
 
Representante Legal 
Importante: 
 
A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempre
Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e 
implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno P
falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, 
às demais sanções penais cabíveis.
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
PEQUENA EMPRESA 

e em papel timbrado da empresa) 

Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí

A empresa xxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xx por intermédio de seu Representante 
(a) xx , portador(a) da Carteira de Identidade n.º xx, inscrito no CPF/MF sob o nº 

xx, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial Nº 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

um “X” a condição da empresa. 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
Caso assinalada a opção (1) ou (2), DECLARA ainda, que a empresa está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14 de 

A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e 
implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno P
falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, 
às demais sanções penais cabíveis. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

São Sebastião do Caí 

A empresa xxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xx por intermédio de seu Representante 
(a) xx , portador(a) da Carteira de Identidade n.º xx, inscrito no CPF/MF sob o nº 

xx, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial Nº 032/2018, sob as 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

ou (2), DECLARA ainda, que a empresa está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14 de 

sa ou Empresa de Pequeno 
Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e 
implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, 
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ANEXO VII – MODELO DE CARTA PROPOSTA
 
(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). Ao
Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de 
 
PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL 032
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
conforme ANEXO I, que integra o instrumento convocat
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
 
Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e
respectivo Banco. 
Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 
Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG;
 
PROPOSTA 

Lote Item Qtd. Unid. Descrição
     

 
DECLARAÇÕES: 
Tomamos conhecimento de todas as informações e das 
cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com 
todos os termos deste edital, inclusive no seguinte:
Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 
de sua apresentação. 
Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 
bem como seus prazos e condições de entrega.
Que os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste edital e seus Anexos.
 
 
LOCAL E DATA 
 
 
 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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MODELO DE CARTA PROPOSTA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). Ao 
Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí

PREGÃO PRESENCIAL 032/2018 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
conforme ANEXO I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e 

do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 
Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 

Descrição Marca V. Unit.
   

Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com 
todos os termos deste edital, inclusive no seguinte: 
Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 

Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 
bem como seus prazos e condições de entrega. 
Que os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 

tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste edital e seus Anexos. 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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São Sebastião do Caí 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
ório da licitação em epígrafe. 

Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
mail) para contato, número da conta corrente, agência e 

do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 

V. Unit. V. Total 
 

condições locais para o 
cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com 

Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 

Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 

Que os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 
tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 

sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO
 
(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). Ao
Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de 
 
DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO
 
 
A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 
representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
instaurado pelo Município de São Sebastião do Caí
Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em 
qualquer de suas esferas; 
Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 
processo licitatório ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho meno
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância ao Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988;
Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES 
EFETIVOS INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, 
OU EXERÇAM FUNÇÃO GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E 
OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 
FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE 
PROCESSO LICITATÓRIO, AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO, VICE
OCUPANTES DE CARGOS EM
SEBASTIÃO DO CAI, responsabilizando
veracidade das informações contidas nesta Declaração.
LOCAL E DATA 
 
 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, São Sebastião do Caí – RS 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). Ao 
Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí

RA EFEITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 
representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 

São Sebastião do Caí, declara sob as penas da lei que:
Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em 

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho meno
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância ao Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988; 
Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 

uíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES 
EFETIVOS INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, 
OU EXERÇAM FUNÇÃO GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E 

RO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ OU QUE EXERÇAM 
FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE 
PROCESSO LICITATÓRIO, AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO, VICE

DE CARGOS EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela 

veracidade das informações contidas nesta Declaração. 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
NTE LEGAL DA EMPRESA) 
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São Sebastião do Caí 

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 
representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 032/2018, 

, declara sob as penas da lei que: 
Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em 

habilitação no presente 
processo licitatório ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em 

Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
uíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES 

EFETIVOS INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, 
OU EXERÇAM FUNÇÃO GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E 

RO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
OU QUE EXERÇAM 

FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE 
PROCESSO LICITATÓRIO, AGENTES POLÍTICOS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E 

COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
se civil, administrativa e criminalmente pela 


