
 

                  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 

 

MODALIDADE: CONVITE 
 

 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 O Município de São Sebastião do Caí, RS, através de seu Responsável pelos Convites, nomeado pela Portaria 
nº 160/2017, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
torna público, para conhecimento dos interessados que, ÀS 09 (NOVE) HORAS DO DIA 19 (DEZENOVE) DO MÊS DE 
MARÇO DE 2019, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, serão 
recebidos os envelopes contendo a documentação e proposta da presente licitação, na modalidade Convite, do tipo 
menor preço, conforme especificado a seguir. 
 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1 - Aquisição de 500 sacos de cimento para a Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Educação, conforme 
descrição constante no ANEXO I. 
 
2 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
2.1 - Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão apresentar no dia e hora fixados no 
preâmbulo deste edital, dois envelopes fechados contendo a seguinte inscrição:  
 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
CONVITE Nº 003/2019 

            RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
CONVITE Nº 003/2019 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

2.2 - O Município não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em 
outro setor que não seja o especificado no preâmbulo deste edital. 
 

2.3 - O envelope “HABILITAÇÃO” deverá conter:  
     a) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 

Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - INSS), conforme previsto na Portaria Conjunta 
RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014. 

     b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente; 
c) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do art. 1º da 
Lei nº 12.440/2011 que incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT o art. 642-A, que institui a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, que será expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
e) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da 
Constituição Federal ANEXO II. 
f) Cópia do Contrato Social em vigor. 
g) Cópia do documento de identificação e CPF do representante legal da empresa. 

2.3.1 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, deverá apresentar junto com a documentação, declaração que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa. 
Caso não apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida.  
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2.3.2 - Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião 
ou funcionário do Município até as 16h e 30min do dia 18 de Março de 2019. Os documentos poderão, ainda, ser 
extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a comprovação de sua veracidade pela Administração. 

2.4 - O envelope “PROPOSTA” deverá conter: 
Proposta financeira, cotando o preço unitário e total, por item, conforme ANEXO I, incluídas as parcelas de impostos, 
fretes e outras despesas se houver. 
 

2.4.1 - Não serão aceitas propostas com valor superior a R$ 27,50 por saco de cimento. 
 
3 - DO JULGAMENTO 
3.1 - O julgamento será realizado pelo Responsável pelos Convites, levando em consideração o menor preço por item. 
3.2 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e 
parágrafos da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
3.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio em ato público, conforme art. 45, § 2º da 
Lei nº 8.666/93. 
3.4 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das disposições 
deste edital, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais as que contiverem preços vis 
ou excessivos, face aos preços concorrentes no mercado. 
 
4 - DOS RECURSOS 
4.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos 
do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
4.2 – Serão aceitos recursos interpostos através de meio eletrônico. 
 
5 - DO REAJUSTE E DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
5.1 - Os preços que forem pactuados nesse procedimento licitatório serão irreajustáveis.  
5.2 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
6 - DAS PENALIDADES 
6.1 - No caso de atraso injustificado ou negligência no fornecimento da mercadoria, poderá ser aplicada multa 
correspondente a 10% do valor. E depois de transcorrido 15 (quinze) dias do prazo estabelecido para entrega do objeto 
da licitação, poderá a Contratante cancelar o pedido, sem prejuízo de cobrança de multa devida e demais sanções 
aplicadas previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
7 - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento será à vista, em até 15 (quinze) dias após a entrega da quantidade solicitada, mediante 
apresentação de nota fiscal eletrônica onde deverá constar o número deste Convite, a ser conferida por funcionário da 
Secretaria competente. 
 

8 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
8.1 - O material deverá ser entregue pela empresa contratada conforme solicitação de acordo com as necessidades da 
Administração, na Secretaria de Obras Públicas, situada na Av. Dr. Bruno Cassel, nº 170. 
8.2 – O material será entregue de forma parcelada, de até 100 (cem) sacos de cimento por vez, de acordo com a 
solicitação da Secretaria correspondente. 
8.3 – O licitante vencedor ficará obrigado a trocar, às suas expensas os produtos em desacordo com as exigências 
deste edital, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação. 
8.4 – O prazo de entrega será de 3 (três) dias após a data de emissão do Empenho. 
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9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do presente convite. 
9.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas exigidas no 
convite e não apresentadas na reunião de recebimento. 
9.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros 
documentos. 
9.4 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os 
participantes retardatários. 
9.5 - A presente licitação é regida pelas condições deste convite e pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, sendo 
declarado o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para dirimir controvérsias emergentes da presente licitação. 
9.6 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente, no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, sito a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426, ou pelo telefone (51) 3635-
2500, ramal 4004. 
 
São Sebastião do Caí, 12 de Março de 2019. 
 
 
 
 

Daiane Juliane Trein 
Responsável pelos Convites 
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ANEXO I 

 
CONVITE Nº 003/2019 

 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
CNPJ Nº: 
TELEFONE E E-MAIL: 
 
 

Item DESCRIÇÃO DO MATERIAL Quant. Unid. Valor Unit. TOTAL (R$) 

 
01 

 
Cimento Portland, tipo CP IV, E32, sacos de 
50 quilos. 
 

 
500 

 
sacos 

 
27,50 

 

13.750,00 

  
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data 
de abertura da licitação e a entrega do material deverá ser num prazo de até 90 (noventa) dias. Caso nos 
seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no momento de convocação, indicando para este fim o Sr. _________________________, 
carteira de identidade nº _____________, expedida em ____/____/____, órgão expedidor 
_____________________ e CPF nº ____________________, como representante legal desta empresa.  
 
Finalizando, declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, 
obrigações, entre outros. 
 
São Sebastião do Caí, RS, ______ de _____________ de 2019. 
                                             (data)                (mês) 
 
 
 
 
 
                                                     ________________________________ 
                                                         Assinatura e carimbo do proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
ANEXO II 

 
CONVITE Nº 003/2019 

 
 
 
EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, 
de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
  
 _____________________, _____ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 CONVITE Nº 003/2019 

 
      MINUTA DE CONTRATO 

 
Pelo presente instrumento, as partes a seguir qualificadas, acordam um contrato de aquisição de 
cimento, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
Identificação das Partes: 
 
I - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, ente público sediado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
426, inscrita no CNPJ sob nº 88.370.879/0001-04, aqui representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
Clóvis Alberto Pires Duarte, designado CONTRATANTE. 
 
II - ______________________________, sediada na Av/Rua__________________, nº_____, na cidade 
de _______________________, RS, inscrita no CNPJ sob nº_____________________, representado 
por seu sócio/procurador Sr.________________, com CPF nº _______________, designada 
CONTRATADA.   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
1.1 - Aquisição de 500 sacos de cimento para a Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Educação, 
Cultura e Desporto.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
2.1 - O material deverá ser entregue pela empresa contratada conforme solicitação de acordo com as 
necessidades da Administração, na Secretaria de Obras Públicas, situada na Av. Dr. Bruno Cassel, nº 170. 
2.2 - O licitante vencedor ficará obrigado a trocar, às suas expensas os produtos em desacordo com as 
exigências deste edital, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação. 
2.3 – O prazo de entrega será de 3 (três) dias após a data de emissão do Empenho. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1 - O prazo de vigência iniciará a partir da assinatura do contrato, com validade de um ano. 
 
CLÁUSULA QUARTA  
4.1 - O valor total do contrato é de R$__________(__________________). 
4.2 - O pagamento será à vista, em até 15 (quinze) dias após a entrega da quantidade solicitada, 
mediante apresentação de nota fiscal eletrônica onde deverá constar o número deste Convite, a ser 
conferida por funcionário da Secretaria competente. 
4.3 - Os preços que forem pactuados nesse procedimento licitatório serão irreajustáveis.  
4.4 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA  
5.1 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
5.2 - A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 
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5.3 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e 
as previstas em Lei. 
 
CLÁUSULA SEXTA  
As penalidades cabíveis em caso de descumprimento ou inexecução do contrato, ou obtenção de 
vantagem indevida pela contratada, são as dos arts. 86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93, sendo que, para tais 
efeitos, poderá ser aplicada multa de 10% do valor do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA  
São causas de rescisão do contrato: 
a) a sua inexecução total ou parcial; 
b) o não cumprimento de qualquer uma de suas cláusulas; 
c) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
d) demais causas de rescisão previstas pelo artigo 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA OITAVA  
São reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 
da Lei que rege este contrato, com o surgimento das consequências previstas na mesma Lei. O presente 
contrato e passível de rescisão, na forma determinada pelos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA  
A legislação aplicável à execução do presente contrato e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
O CONTRATADO se obriga a 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. As 
partes contratantes ficam vinculadas às condições estabelecidas no Convite e a proposta do licitante 
vencedor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Declaram as partes ser competente o Foro de São Sebastião do Caí para dirimir qualquer questão 
contratual. 
 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 
 
 
 51400    Código da Despesa 

0500    Secretaria de Obras Públicas, Infraestrutura e Serviços Urbanos 
0501    Secretaria de Obras e Saneamento 
04.122.0021.2068       Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 
3.3.3.90.30.00000000 Material de Consumo 
 

 441400    Código da Despesa 
 0400     Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 
 0404     Recursos Vinculados 
 12.361.0082.2055        Salário Educação/União 
 3.3.3.90.30.00000000  Material de Consumo 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
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Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para solucionar todas as questões oriundas deste 
Contrato, renunciando as partes qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
E por estarem às partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas que também o assinam, tudo após ter sido o Contrato 
lido e conferido, estando de acordo com o estipulado. 
 
 
São Sebastião do Caí, xx de xxxxxxxx de 2019.   
 
 
 
  
  
 

         CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE                       _________________________________ 
                         Prefeito Municipal                                                         Contratada 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


