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PROCESSO DE LICITAÇÃO 
 

 

 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

NÚMERO: 026/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 011/2019 

DATA DE EMISSÃO: 11 de Outubro de 2019 

DATA DE ABERTURA: 23 de Outubro de 2019 

HORÁRIO: 09 horas 

 

 

OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de diversos materiais de 

expediente para as escolas municipais de ensino fundamental e de educação 

infantil, Centro Integrado, CEMACA, escola municipal de educação especial e 

diversas Secretarias Municipais. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, RS, através do Prefeito Municipal, Sr. 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às 09 HORAS DO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE 

OUTUBRO DE 2019, reunir-se-ão, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada 

na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 159/2017, com a finalidade de receber propostas e 

documentos de habilitação, objetivando registrar preços para a eventual aquisição de 

diversos materiais de expediente para as escolas municipais de ensino fundamental e de 

educação infantil, Centro Integrado, CEMACA e diversas Secretarias Municipais, 

processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, dos Decretos Federais nº 5.450 de 31/05/05 e nº 5.504 de 05/08/05, Decreto 

Municipal nº 2.954/2007 e 3.512/2014, e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e 

alterações e demais disposições legais aplicáveis à espécie. A presente licitação é da 

modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1 – Registro de Preços para a eventual aquisição de diversos materiais de expediente 

para as escolas municipais de ensino fundamental e de educação infantil, Centro Integrado, 

CEMACA e diversas Secretarias Municipais, conforme descritivo constante no anexo I do 

presente edital.  

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

meses, tendo início na data da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

1.3 - No prazo de vigência da Ata, as quantidades e o prazo de fornecimento dos produtos 

que vierem a ser adquiridos serão definidos na respectiva Autorização de fornecimento. 

1.4 - A entrega dos produtos solicitados deverá ser feita nos endereços, em horário de 

expediente conforme ANEXO VI. 
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1.5 - O prazo para a entrega dos produtos, quando solicitado, é de 03 (três) dias úteis, 

contados da data de Autorização de Fornecimento. 

1.6 - O Município não homologará valores superiores aos orçados no Anexo I. 

1.7 - As empresas vencedoras de cada item deverão entregar no dia da sessão do Pregão, 

após a assinatura da ata, a amostra de cada produto no qual foi declarada vencedora. 

1.8 - As amostras serão analisadas e não serão devolvidas aos fornecedores. 

1.9 - Se alguma das amostras apresentadas for reprovada, o item será adjudicado à 

empresa subsequente na ordem de classificação, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para apresentar a amostra.   

1.10 - Por se tratar de Registro de Preços, o Município não tem obrigação de adquirir todo o 

quantitativo licitado. 

1.11 - O uso de celular durante a sessão será permitido somente mediante autorização do 

Pregoeiro.  

 

02 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das 

seguintes dotações do orçamento vigente: 

441400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto  

0404 – Recursos Vinculados 

12.361.0082.2055 – Salário-Educação / União 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

431400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0403 – FUNDEB 

12.367.0092.2053 – Manutenção da Educação ao Excepcional 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

412400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 
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0401 – MDE 

12.361.0082.2042 – Manutenção do Centro Integrado 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

413400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0401 – MDE 

12.361.0086.2044 – Manutenção da Educação Infantil 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

452400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0413 – Cultura 

13.392.0100.2063 – Manutenção da Biblioteca Pública 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

45400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0412 – Educação 

12.361.0088.2061 – Manutenção do CEMACA 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

41400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0412 – Educação 

12. 361.0088.2040 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

451400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 – Secretarias Municipal da Educação, Cultura e Desporto 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

0414 – Cultura 

13.391.0100.2062 – Manutenção do Museu Municipal 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

61400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0600 – Secretaria Municipal da Saúde e da Família 

0601 – Administração e Departamento de Ações Básicas da Saúde 

10.301.0075.2111 – Manutenção da Secret. Munic. da Saúde e da Família 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

51400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0500 – Secretaria Mun. Obras Públicas, Infr. E Serv.  

0501 – Secretaria de Obras e Saneamento 

04.122.0021.2068 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

56400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0500 - Secretaria Mun. Obras Públicas, Infr. E Serv. 

0506 – Divisão de Trânsito 

06.181.0008.2074 – Manutenção Secretaria e Fiscalização de Trânsito Municipal 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

712400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0700 – Secretaria Municipal da Assistência Social 

0701 – Assistência e Desenvolvimento Social 

08.122.0010.2014 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

31400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0300 – Secretaria da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos 
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0301 – Secretaria da Fazenda e Gestão 

04.123.0023.2006 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

11100 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

1100 – Secretaria Municipal da Agricultura 

1101 – Agricultura e Abastecimento 

20.605.0137.2014 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

811400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0800 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Planejamento e Meio Ambiente 

0801 – Indústria, Comércios e Serviços 

22.661.0094.2073 – Manutenção Sec. Des. Ind. Com. E Serviços. 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

03 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente 

ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado nos moldes 

do anexo III deste Edital, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 

interesse do representado.  

3.2 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, o qual deverá estar 

munido de cédula de identidade ou outro documento equivalente. 

3.3 - O documento para credenciamento (anexo III), juntamente com a declaração que 

cumpre os requisitos de habilitação do edital (anexo II) deverão ser apresentados fora dos 

envelopes 01 e 02. 

3.4 - Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 

referentes a presente licitação. 
 

3.5. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

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

deverá apresentar: 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

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

comercial ou de sociedade por ações; 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso 

de sociedade civil; 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 

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

funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do outorgante 

reconhecida/autenticada em cartório/tabelionato, em que conste os requisitos mínimos 

previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e 

de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a 

indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 

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

prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

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

Observação 2: Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva 

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

uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.  

3.6 - 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 e alterações, deverá apresentar junto 

com o credenciamento, declaração que se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias de antecedência da 
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data aprazada para a abertura dos envelopes, e ainda, assinada pelo representante legal 

ou pelo contador da empresa. Caso não apresente tal declaração, a empresa não poderá 

utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de MEI (Microempreendedor 

Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual. 

3.7 - As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações, conforme o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 

desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido 

acima. 

 

04 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

4.1 - A proposta de preços poderá ter como base o modelo constante no anexo I, com 

identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais 

pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado 

e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, a indicação do envelope nº 1, 

para o que se sugere a seguinte inscrição: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS  
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
TELEFONE E E-MAIL: 

 

4.2 - Na Proposta de Preços deverá constar: 

4.2.1 - Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da abertura do Envelope nº 01 - Proposta de Preços, conforme art. 6º Lei 

nº 10.520/2002; 

4.2.2 - Preço unitário e total do item, de acordo com os preços praticados no mercado, 

conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

cada item (unitário e total) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), 

considerando as condições deste edital; 

4.2.3 - A entrega dos materiais solicitados será realizada conforme a necessidade das 

escolas e secretarias, e deverá ser feita diretamente nos endereços dos mesmos, conforme 

anexo VI.  

4.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 

quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades 

insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as 

que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

4.4 - A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do 

proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

4.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou 

vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes. 

4.6 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, 

taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente. 

4.7 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, três casas decimais após a vírgula. 

 

05 - DA HABILITAÇÃO 

5.1 - Para habilitação a empresa vencedora deverá apresentar no envelope nº 02 - 

Documentos de Habilitação, os documentos discriminados no item 5.2, em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por servidor desta administração. 

No caso de apresentação de cópia autenticada, a proponente obriga-se a fornecer ao 

pregoeiro os originais correspondentes em qualquer momento que lhe for solicitado. 

5.1.1 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original 

ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua 

autenticidade através de consulta realizada pelo Município. 
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5.1.2 - Os proponentes interessados na autenticação das cópias por servidor do município 

deverão se dirigir ao setor de licitações até as 08h30min do dia 23 de outubro de 2019 para 

proceder à autenticação. 

5.1.3 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. 

Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) 

dias contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ. 

5.1.4 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em 

envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa, 

para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
TELEFONE E E-MAIL: 

 

5.2 - Os proponentes deverão apresentar no envelope 02 os documentos a seguir: 

5.2.1 - Contrato Social ou Ato constitutivo, estatuto em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

5.2.2 - Cópia autenticada do documento de identidade do Representante Legal da 

empresa;  

5.2.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

5.2.4 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 

qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos 

(anexo IV); 

5.2.5 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

5.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do proponente; 

5.2.7 - 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; 

5.2.8 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(Certidão de Regularidade de Situação do FGTS); 

5.2.9 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica no prazo de até 60 (sessenta) dias de antecedência da data de abertura 

dos envelopes da presente licitação. 

5.2.10 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

5.2.11 - Registro comercial, no caso de empresa individual.  

5.3 - Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado 

documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser 

aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será 

convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

cabendo ao pregoeiro à análise das propostas que atendam ao edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor. 

5.4 - A documentação, na fase pertinente será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de 

Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao 

processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação 

apresente irregularidades.    

5.5 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 

ao item 3.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos nos itens 5.2.6 a 5.2.8 deste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias 

úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 
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5.6 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual 

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

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

5.7 - Ocorrendo a situação prevista no item 5.5, a sessão do pregão será suspensa, 

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

ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o 

julgamento da habilitação. 

5.8 - O benefício de que trata o item 5.5 não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

5.9 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.5, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 09 deste Edital. 

5.10 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo 

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

retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

envelope. 

 

06 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

6.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando-se com o 

credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02. 

6.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo 

estabelecido neste Edital. 

6.3 - Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, o 

representante legal credenciado apresentará nos moldes deste Edital (Anexo II), fora dos 

envelopes, declaração que sua representada cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação previstos no Edital, sob pena de não-aceitação de sua proposta pelo pregoeiro. 

6.4 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, 

ocasião em que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 
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6.4.1 - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o 

cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global. 

6.5 - O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas 

que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 

de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

6.6 - Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 6.5, 

serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços por 

item, até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os 

valores oferecidos. 

6.7 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 

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

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

valor, até a proclamação da vencedora. 

6.8 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem dos lances. 

6.9 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida à ordem prevista. 

6.9.1 - Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova 

proposta. 

6.10 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.11 - O pregoeiro poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances 

estabelecer intervalo mínimo de redução. 

6.12 - O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no 

caso de desinteresse valerá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de 

desistência valerá o último lance ofertado. 

6.13 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 

proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.14 - Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades constante no presente edital. 
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6.15 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro, 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.16 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor 

preço unitário apresentado para cada item, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da 

proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de 

Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

6.17 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e 

aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com 

as especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item. 

6.18 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no 

objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem 

omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer 

dispositivo legal vigente. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

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

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.19 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

Edital. 

6.20 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto 

no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 

cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

6.20.1 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.21 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta 

de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova 
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proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 

da alínea anterior, não apresentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas remanescentes, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto no item 

6.9.1. 

6.22 - Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer 

as exigências do item 6.21 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 

detentor da proposta originalmente de menor valor. 

6.23 - O disposto nos itens 6.21 a 6.22, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa. 

6.24 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os 

documentos de “HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para 

verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital. 

6.25 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 

6.26 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será 

declarado vencedor. 

6.27 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, 

diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.28 - Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, 

poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias a contar da abertura do envelope de 

proposta, para apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes, desde 

logo, intimados para apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo daquele recorrente. 
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6.28.1 - Os recursos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, no endereço mencionado no 

preâmbulo, mediante protocolo na Prefeitura Municipal, vedado qualquer outra forma de 

encaminhamento. 

6.28.2 - O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. O deferimento do 

pedido de recurso importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6.29 - Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos 

os porventura interpostos, o Pregoeiro remeterá o processo ao Prefeito Municipal, para 

homologação e adjudicação do objeto. 

6.30 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na 

sessão, importará na decadência do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro, 

atendendo as regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da 

licitação ao proponente vencedor. 

6.31 - Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 

habilitação e dos recursos interpostos, que será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio 

e representantes presentes, constando na mesma toda e qualquer declaração. 

6.32 - A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de 

Licitações deste Município. 

6.33 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data 

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

presentes. 

6.34 - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo 

o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilizar 

os envelopes. 

 

07 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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7.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos 

do presente Edital, protocolando o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

a realização do Pregão, no serviço de Protocolo, situado no endereço mencionado no 

preâmbulo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas, 

vedada qualquer outra forma de encaminhamento. 

7.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até os 03 (três) dias 

úteis que antecederem a realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do 

suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

7.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do 

processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

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

do certame, exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 

 

08 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do 

objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente. 

8.2 - A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e 

homologará o resultado da licitação, e a seguir será permitida a emissão de empenhos, de 

acordo com as necessidades de cada secretaria. 

 

09 - DAS PENALIDADES 

9.1 - A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

9.2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 05% (cinco por cento), 

sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

9.3 - O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 
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10.4 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

9.5 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 

ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos 

do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

9.6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.  

9.7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

9.8 - As penalidades cabíveis em caso de descumprimento ou inexecução do contrato, ou 

obtenção de vantagem indevida pela contratada, são as dos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 

8.666/93. 

 

10 - DO PAGAMENTO E REAJUSTE 

10.1 - Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 

materiais solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes.  

10.2 - O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no processo licitatório. 

10.3 - O pagamento será realizado após aferição da Secretaria competente e mediante 

extração de nota fiscal. 

10.4 - A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do Pregão, contrato e empenho, a fim de acelerar o trâmite do 

documento fiscal para pagamento. 

10.5 - No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os 

dados bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

 

11 - DO CONTRATO 
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11.1 - Após a homologação do objeto, o proponente vencedor terá o prazo de até 02 (dois) 

dias para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, conforme art. 81 

da Lei nº 8.666/93. 

11.2 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

11.3 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

11.4 - 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. 

11.5 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei. 

 

12 - DOS ANEXOS 

12.1 - Fazem parte do presente Pregão: 

12.1.1 - Anexo I - Modelo da proposta e referencial de preços; 

12.1.2 - Anexo II - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

12.1.3 - Anexo III - Modelo de credenciamento; 

12.1.4 - Anexo IV - Modelo de declaração de que não emprega menor; 

12.1.5 - Anexo V - Minuta do Contrato; 

12.1.6 - Anexo VI - Endereços de entrega. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 

documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente Pregão. 

13.2 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições do presente Pregão. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

13.3 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo 

ou em parte, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

13.4 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e representantes presentes. 

13.5 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação; 

13.6 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou expediente normal subsequentes 

aos ora fixados. 

13.7 - 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. 

13.8 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidos à licitação os 

participantes retardatários. 

13.9 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 

do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, no 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 

426, Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 16h30min 

ou na sexta-feira, das 07h30min às 13h, ou pelo telefone (51) 3635 2500, ramal 4004. 

13.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 

partes o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro,                            

por mais privilegiado que seja. 

 

São Sebastião do Caí, RS, 11 de outubro de 2019. 

 

 

 
 

Claiton Jair Muller 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 011/2019 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS/ REFERENCIAL DE PREÇOS 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS 

A/C Sr. Pregoeiro 

 

A empresa __________________________________, com sede na 

Rua/Av.___________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, 

fone ____________________________, abaixo assinada por seu representante legal, 

interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento 

do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas 

seguintes condições: 

 
 

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID. VALOR UNIT. TOTAL 

01 Borracha nº 40, macia e suave, para apagar lápis e 

lapiseira, caixa com 40 unidades.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca:  

114 caixa R$ 26,65  

02 Clips 2/0 galvanizado, caixa com 500 gramas. 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

188 caixa R$ 13,90  

03 Percevejo latonado, caixa com 100 unidades. 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

406 caixa R$ 3,75  

04 Grampo para grampeador 26/6, alta qualidade, 

caixa com 5000 grampos.  

Amostra para análise do vencedor.  

418 caixa R$ 7,03  
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Marca: 

05 Caderno brochura 48 fls. 140mm x 202mm, sem 

espiral, capa mole.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

1765 unid R$ 2,80  

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

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

1244 unid R$ 5,60  

07 Pincel atômico 1100-P nas cores azul, vermelho, 

preto e verde.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

1233 unid R$ 5,10  

08 Cartolina 50 x 66 branca. 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

1978 unid R$ 1,02  

09 Cartolina colorida 50 x 66 nas cores verde, amarelo, 

azul e rosa.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

2283 unid R$ 1,02  

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

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

3609 pacote R$ 21,58  

11 E.V.A folhas 50mm x 40mm nas cores rosa, verde, 

vermelho, amarelo e azul.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

3908 unid R$ 1,95  

12 Folha de desenho branca, com no mínimo 140gr/m2 

ofício, pacote com 50 folhas.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

1395 pacote R$ 6,47  

13 Saco plástico, tamanho ofício com quatro furos, 12.260 unid R$ 0,30  
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densidade 15.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

14 Rolo de papel pardo acetinado 80 cm, peso mínimo 

10 kg.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

100 unid R$ 119,60  

15 Fita adesiva transparente, rolo 12mmx40m, com alta 

adesão.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

493 unid R$ 1,63  

16 Fita adesiva transparente, rolo 48mmx40m, com alta 

adesão.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

974 unid R$ 3,30  

17 Tesoura inox, tamanho 13 cm, lâminas retas em aço 

inox, cabo em polipropileno, com marca e 

procedência descrita na lâmina da tesoura. 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

766 unid R$ 4,14  

18 Grampeador estrutura e corpo metálicos, com base 

mínima de 20cm, para grampear mínimo 25 folhas.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

127 unid R$ 29,90  

19 Perfurador grande em aço, perfurar no mínimo 12 

folhas.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

11 unid R$ 19,05  

20 Lápis de cor, caixa com 12 cores, inteiro, cores 

vivas, alta qualidade.  

Amostra para análise do vencedor.  

1111 caixa R$ 7,83  
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Marca: 

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

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

244 caixa R$ 2,50  

22 Giz escolar colorido, caixa com no mínimo 60 

barras.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

310 caixa R$ 3,50  

23 Giz de cera comprido/grosso, caixa com 12 cores, 

112gr.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

733 caixa R$ 5,18  

24 Tinta têmpera, frasco com 250 ml. nas cores azul, 

amarelo ouro, branco, verde bandeira, vermelho 

fogo e preto.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

1136 unid R$ 8,00  

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

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

1171 unid R$ 2,97  

26 Cola branca 1000 gramas, não tóxica de uso 

escolar. 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

273 unid R$ 13,80  

27 Cola em bastão, cor branca; tubo plástico com base 

giratória, bastões com 20g; aplicação em papel; não 

tóxica; Validade  

mínima de 1 (um) ano a contar da data de 

recebimento definitivo.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

903 unid R$ 2,40  
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28 Pasta de arquivo lombo largo, tipo AZ, medindo no 

mínimo 8 cm de espessura (lombo) x 28 cm de 

largura x 34 cm de altura. Revestimento externo 

com Plástico PP e interno com papel branco, 

etiqueta face única na lombada, olhal niquelado,  

ferragem niquelado. 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

357 unid R$ 10,60  

29 Pasta de arquivo lombo estreito, tipo AZ, medindo 

no mínimo 5,5 cm de espessura (lombo) x 28 cm de 

largura x 34 cm de altura. Revestimento externo 

com Plástico PP e interno com papel branco, 

etiqueta face única na lombada, olhal niquelado,  

ferragem niquelado. 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

316 unid R$ 9,95  

30 Caixa de arquivo morto, confeccionada em papelão, 

caixa aberta com as seguintes medidas: 62cm x 

87cm.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

747 unid R$ 2,85  

31 Envelope pardo tamanho A4, medindo 24 cm de 

largura x 34 cm de comprimento.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

3761 unid R$ 0,43  

32 Pasta suspensa para arquivo de aço, reforçada, 

marmorizada com haste de metal.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

926 unid R$ 3,00  

33 Caneta marca texto corpo em material plástico, 

ponta em poliéster, fluorescente, nas cores amarelo 

466 unid R$ 2,66  
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e verde, traço de 5 mm, podendo variar para +/- 

1mm.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

34 Caneta esferográfica, cor azul em material plástico, 

ponta em aço inoxidável ou latão, com esfera de 

tungstênio, corpo transparente, selo de adequação à 

norma ABNT NBR 15236/2012 – Versão Corrigida 

2013.   

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

41 Caixa 

c/ 

50 Un 

R$ 55,83  

35 Caneta esferográfica, cor vermelha em material 

plástico, ponta em aço inoxidável ou latão, com 

esfera de tungstênio, corpo transparente, selo de 

adequação à norma ABNT NBR 15236/2012 – 

Versão Corrigida 2013.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

6 Caixa 

c/ 

50 Un 

R$ 55,83  

36 Caneta esferográfica, cor preta em material plástico, 

ponta em aço inoxidável ou latão, com esfera de 

tungstênio, corpo transparente, selo de adequação à 

norma ABNT NBR 15236/2012 – Versão Corrigida 

2013.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

15 Caixa 

c/ 

50 Un 

R$ 55,83  

37 Fita crepe medindo 25mm x 50m. 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

197 unid R$ 5,13  

38 Grampeador de mesa com base mínima 25cm para 

grampear entre 30 a 100 folhas.  

Amostra para análise do vencedor.  

41 unid R$ 54,90  
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Marca: 

39 Elástico super amarelo, resistente, dimensões 

8,5cm x 1,2mm x 1,5mm. Pacote com 1200 

unidades.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

32 pacote R$ 35,40  

40 

 

Grampo plástico para até 300 folhas, dimensões 

195 x 7 x 58mm, cor branco, pacote com 50 

unidades.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

51 pacote R$ 12,33  

41 Fita corretiva com tampa protetora, 4mm x 10m, 

correção a seco. Não é necessário esperar secar 

para reescrever por cima, excelente aderência, 

formato ergonômico que proporciona conforto e 

firmeza ao usar, ideal para o uso sobre todos os 

papéis para corrigir fotocópia, fax, impressão de 

computador e tinta de esferográfica, caneta de 

ponta porosa, roller ball e destaca-texto, produto 

atóxico, tampa protetora –protege a fita e mantém 

sempre limpa, no mínimo 10 metros de 

comprimento). 

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

245 unid R$ 6,93  

42 Saco plástico, tamanho A3 com furo, densidade 15.  

Amostra para análise do vencedor.  

Marca: 

400 unid R$ 0,70  

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  

Prazo de entrega: 03 (três) dias úteis para entrega dos produtos, contados da data de 

recebimento dos empenhos, emitidos pelo Município. 
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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 2019. 

                                              (data)                (mês) 

 

 

 

____________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 011/2019 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa ______________________________________________, com sede na 

Rua/Av. ______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente 

os requisitos estabelecidos no edital de Pregão Presencial nº 026/2019 – Registro de 

Preços 011/2019, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002. 

 

São Sebastião do Caí, RS, _____, __________________ de 2019. 

   (data)                (mês) 

 

 

____________________________________ 

Nome a assinatura do representante Legal 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 011/2019 
 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) 

___________________________________, portador(a) da cédula de identidade nº 

___________________________ e do CPF nº ____________________________, a 

participar do Pregão Presencial nº 026/2019 – Registro de Preços 011/2019, na qualidade 

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa __________________________________, CNPJ nº 

__________________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

 

São Sebastião do Caí, RS, _____, __________________ de 2019. 

  (data)                (mês) 

 

 

 

___________________________________ 

Nome a assinatura do representante Legal 
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ANEXO IV 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 011/2019 

 

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. 

 

São Sebastião do Caí, RS, ______, __________________ de 2019. 

   (data)                (mês) 

 

 

____________________________________ 

Nome a assinatura do representante Legal 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 011/2019 

 

MINUTA - CONTRATO Nº 

 

Celebram o presente instrumento de contrato, sendo de um lado como CONTRATANTE, o 

MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 

no CNPJ sob o nº 88.370.879/0001-04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Clóvis 

Alberto Pires Duarte, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião 

do Caí, RS e do outro lado como CONTRATADO, EMPRESA XXXXX, inscrito no CNPJ sob o 

nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, ficam contratados de acordo com a Lei 

Federal n. º 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.406, de 10.01.2002, e a Lei 10.520 de 

17/07/2002, com o edital do processo licitatório 026/2019, na modalidade Pregão Presencial – 

Registro de Preços nº 011/2019, e as cláusulas estabelecidas neste termo, conforme 

especificações a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 - O presente Contrato tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

diversos materiais de expediente para as escolas municipais de ensino fundamental e de 

educação infantil, Centro Integrado, CEMACA e diversas Secretarias Municipais, de acordo 

com as necessidades da Administração. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 

2.1 – Pelo presente contrato poderá ser pago o valor de até R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 

conforme descrito na planilha abaixo: 

 

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT UNID. VALOR UNIT. TOTAL 

      

      

      



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

      

      

 

2.2 - Os preços a serem praticados por força deste contrato são os constantes das planilhas de 

lances, apresentadas juntamente com a proposta da CONTRATADA, constante do Processo 

Licitatório nº 026/2019 - Registro de Preços nº 011/2019, que faz parte integrante deste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS REAJUSTES: 

3.1 – Não haverá reajuste de preços durante o prazo de vigência do presente Registro de 

Preços.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO: 

4.1 - Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos materiais 

solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes. 

4.2. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no processo licitatório. 

4.3 - O pagamento será realizado após aferição da secretaria municipal competente e mediante 

extração de nota fiscal. 

4.4 - A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do Pregão, contrato e empenho, a fim de acelerar o trâmite do documento 

fiscal para pagamento. 

4.5 - No caso de depósito em conta bancária, a empresa deverá informar os dados bancários 

em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

 

CLAUSULA QUINTA - DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

5.1 - A contratada realizará a entrega dos materiais solicitados diretamente nas escolas e 

secretarias municipais, conforme endereços de entrega das mesmas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA: 

6.1 - Os pedidos de materiais de expediente serão realizados conforme as necessidades das 

escolas e secretarias. 
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6.2 - A empresa terá o prazo de 03 (três) dias úteis para entrega dos produtos, contados da 

data de recebimento dos empenhos, emitidos pelo Município.  

6.2 - O fornecedor deverá atender aos pedidos efetuados até o término do presente contrato ou 

enquanto houver quantitativo disponível. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES: 

7.1 - Pela CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento pelo fornecimento de acordo com a Cláusula Quarta, constantes neste 

Termo de Contrato; 

b) fiscalizar a execução dos serviços; 

 

Pelo CONTRATADO: 

a) realizar a entrega dos materiais de expediente de acordo com as especificações contidas no 

Edital do Processo Licitatório nº 026/2019 – Registro de Preços nº 011/2019 e sua proposta 

final de preço; 

b) assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre transporte; impostos e 

taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; e outros que incidam sobre a prestação de 

serviços; 

c) assumir todo o ônus por danos gerados a terceiros; 

d) comunicar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de qualquer fato ou condição que 

venha afetar os prazos de entrega dos produtos. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

8.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

441400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto  

0404 – Recursos Vinculados 

12.361.0082.2055 – Salário-Educação / União 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 
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431400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0403 – FUNDEB 

12.367.0092.2053 – Manutenção da Educação ao Excepcional 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

412400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0401 – MDE 

12.361.0082.2042 – Manutenção do Centro Integrado 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

413400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0401 – MDE 

12.361.0086.2044 – Manutenção da Educação Infantil 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

452400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0413 – Cultura 

13.392.0100.2063 – Manutenção da Biblioteca Pública 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

45400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0412 – Educação 

12.361.0088.2061 – Manutenção do CEMACA 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

41400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 
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0412 – Educação 

12. 361.0088.2040 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

451400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0400 – Secretarias Municipal da Educação, Cultura e Desporto 

0414 – Cultura 

13.391.0100.2062 – Manutenção do Museu Municipal 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

61400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0600 – Secretaria Municipal da Saúde e da Família 

0601 – Administração e Departamento de Ações Básicas da Saúde 

10.301.0075.2111 – Manutenção da Secret. Munic. da Saúde e da Família 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

51400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0500 – Secretaria Mun. Obras Públicas, Infr. e Serv.  

0501 – Secretaria de Obras e Saneamento 

04.122.0021.2068 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

56400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0500 - Secretaria Mun. Obras Públicas, Infr. e Serv. 

0506 – Divisão de Trânsito 

06.181.0008.2074 – Manutenção Secretaria e Fiscalização de Trânsito Municipal 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

712400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0700 – Secretaria Municipal da Assistência Social 

0701 – Assistência e Desenvolvimento Social 

08.122.0010.2014 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
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3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

31400 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

0300 – Secretaria da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos 

0301 – Secretaria da Fazenda e Gestão 

04.123.0023.2006 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

11100 – CÓDIGO DA DESPESA ORDINÁRIA 

1100 – Secretaria Municipal da Agricultura 

1101 – Agricultura e Abastecimento 

20.605.0137.2014 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

811400 – CÓDIGO DE DESPESA ORDINÁRIA 

0800 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Planejamento e Meio Ambiente 

0801 – Indústria, Comércios e Serviços 

22.661.0094.2073 – Manutenção Sec. Des. Ind. Com. E Serviços. 

3.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo 

 

CLÁUSULA NONA - DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

9.1 - A presente contratação foi autorizada através do Pregão Presencial nº 026/2019 – 

Registro de Preços nº 011/2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA: 

10.1 - A vigência do presente termo iniciará na sua assinatura e encerrará em 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado conforme preceitua a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer das partes, 

desde que tenha sua razão justificada. 

São razões para rescisão: 
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Pela CONTRATANTE: 

a) caso a CONTRATADA atrase por mais de 05 (cinco) dias a prestação dos serviços à 

CONTRATANTE; 

b) caso a CONTRATADA encerre seu funcionamento ou entre em situação de concordata, 

falência ou de liquidação judicial; 

c) caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada.  

d) caso a CONTRATADA deixe de atender as determinações da CONTRATANTE, após ter 

recebido notificação por escrito da CONTRATANTE, relacionada por falta de atendimento das 

condições assumidas por força deste instrumento contratual; 

e) nos termos do artigo 78 da lei nº 8.666/93. 

 

Pela CONTRATADA: 

a) caso haja acréscimo ou supressão por parte da CONTRATANTE, em mais de 25% dos 

serviços; 

b) caso haja atraso em mais de 90 (noventa) dias no pagamento; 

c) caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1 - O atraso injustificado no fornecimento dos serviços deste Contrato sujeitará a 

CONTRATADA às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, além de multa de até 

5% (cinco por cento) do valor do Contrato, num prazo de até 30 (trinta) dias, após este prazo 

será cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o artigo 86, Lei nº 

8.666/93, atualizada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - OUTRAS PENALIDADES. 

Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial do 

objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes penalidades:  

a) advertência; 

b) multa de até 5% (cinco por cento) do valor adjudicado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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d) 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA MULTA.  

A multa por atraso injustificado e a que se refere à alínea “b” do parágrafo anterior sujeitam-se 

aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a(s) qual (is) poderá (ão) ser 

compensada(s) com o(s) pagamento(s) pendente(s). 

PARÁGRAFO TERCEIRO - DEFESA PRÉVIA. 

Da aplicação das penalidades definidas nesta cláusula, exceto para aquela definida na alínea 

“d”, do Parágrafo Primeiro, caberá defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação 

do ato. Para a penalidade prevista na alínea “d” do Parágrafo Primeiro (declaração de 

inidoneidade), o prazo para defesa é de 10 (dez) dias. 

PARÁGRAFO QUARTO - RECURSOS. 

Das penalidades referidas nesta Cláusula, exceto para aquela definida na alínea “d”, do 

Parágrafo Primeiro caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação do ato.  

PARÁGRAFO QUINTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 

No caso de declaração de inidoneidade, prevista na alínea "d", do Parágrafo Primeiro, caberá 

pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato, 

podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

PARÁGRAFO SEXTO - DO ENCAMINHAMENTO DOS RECURSOS 

Os recursos serão dirigidos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Administração, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis ou, nesse prazo, encaminhá-los ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que devidamente 

informado, fará a sua apreciação e decisão no mesmo prazo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES: 

13.1 - Este contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo e com as devidas justificativas, 

nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 
 

14.1 - Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste termo, o Foro da 

Comarca do Município de São Sebastião do Caí. 

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 02 (duas) vias, 

para que surta os efeitos legais e jurídicos. 

 

São Sebastião do Caí, xx de xxxxxx de 2019. 

 

 

___________________________                 ____________________________________ 

     Clóvis Alberto Pires Duarte                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

            Prefeito Municipal                                                           Contratada 

                  Contratante 

 

Testemunhas:  

 

___________________________ 

CPF:  

 

 

___________________________ 

CPF:  
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ANEXO VI 

ENDEREÇOS DAS ENTREGAS 

1)  E. M.E.I. PINGO DE GENTE 

DIRETORA: Andréia Flores Berwanger  

Endereço: Rua Adolfo Schenckel, 686, Rio Branco 

Horário de funcionamento: 6h30 às 18h30 

 

2) E. M. E. I. VILA RICA 

DIRETORA: Lisiane Bender 

Endereço: Rua Olavo Flores, 01, Vila Rica 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

 

3) E. M. E. I. MEU CANTINHO  

DIRETORA: Carina 

Endereço: Estrada da Barra do Cadeia, Lajeadinho 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

 

4) E.M. E. I. DONA NORINHA  

DIRETORA: Miguelina Rodrigues Veronezi 

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 299, Lot. Popular 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

 

5) ESCOLA  MUNICIPAL CONCEIÇÃO - EMEI 

DIRETORA: Andreia 

Endereço: Rua Eva de Azevedo Vieira, 01, Conceição 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

 

6) ESCOLA ANEXO II PEDACINHO DO CÉU- São Martim  

Travessa 02 – s/n – Bairro, São Martim 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

 

7) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTO ANTÔNIO 

Rua 7 de Setembro, 879, Navegantes 
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CNPJ- 90873480-0001-98 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

 

8) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO 

Av. Oswaldo Aranha, 107, Vila Rica 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

 

9) E.M.SÃO JOSÉ 

Endereço: Rua Vereador José Goulart-s/nº-Loteamento São José 

Horário de funcionamento:  Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 13h às17h 

 

10) E.M. GENERAL DAVID CANABARRO 

Endereço: Av. Conceição-s/nº - Vila São Martim 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 12h30min às 16h30min 

Noite: 18h30min às 22h 

 

11) E.M CORONEL PEDRO DE ALENCASTRO GUIMARÃES 

Endereço: Rua Oderich, 489, Bairro Navegantes 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 13h às 17h - Noite: 18h às 22h 

 

12) E.M. DR. ALBERTO PASQUALINI 

Endereço: Estrada da Divisa/Areião 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 12h30min às 16h30min 

 

13) E.M. CORONEL PAULINO TEIXEIRA 

Endereço: Maçonaria- estrada que leva ao Santuário 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h45min às 11h45min - Tarde: 12h30min às 16h30min 

Projeto turno Integral  

 

14) E.M. OLAVO BILAC 

Endereço: Campestre Santa Teresinha 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h15min às 11h15min 
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15 ) E.M. DONA AUGUSTA DE VARGAS 

Endereço: Estrada de Santa Teresinha- em frente à Agrosul 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h às 11h 

 

16) E.M. WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL 

Endereço: Rua Padre João Wagner- Estrada principal- Chapadão 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h às 11h 

 

17) E.M. PADRE LUÍZ MÜLLER 

Endereço: Vigia 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 13h30min às 17h30min 

 

18) E.M. SANTO INÁCIO 

Endereço: Pareci Velho 

Horário de funcionamento: 7h45min às 15h45min - Projeto Turno Integral 

 

19) E.M. RENASCER 

Endereço: Rua das Pitangueiras, 303-Loteamento Laux 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 13h às 17h 

Projeto Turno Integral 

 

20) E.M. CONCEIÇÃO 

Endereço: Rua Eva de Azevedo Vieira, 40- Bairro Conceição 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h40min às 11h40min - Tarde: 13h às 17h 

Projeto Turno Integral 

                                             

21) E.M. CONCEIÇÃO - PROJETO CONCEIÇÃO 

Endereço: Estrada do Campestre da Conceição (antiga Escola Nossa Senhora dos Navegantes) 

Horário de funcionamento: Manhã: 7h40min às 11h40min - Tarde: 13h às 16h 

 

 22) CENTRO INTEGRADO 

Endereço: Rua General Câmara,731-Bairro Navegantes 

Horário de funcionamento: 7h30 às 17h - Projeto Turno Integral 
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23) CEMACA 

Endereço: Rua 1º de Maio, 513  

Horário de funcionamento: 7h30 às 11:30h e das 13hs às 17hs     

 

22) UBS SÃO MARTIM 

Endereço: Rua G, S/N, São Martim 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

24) UBS LOTEAMENTO POPULAR 

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 315, Loteamento Popular 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

25) UBS CONCEIÇÃO 

Endereço: Rua Dona Vicentina, S/N, Conceição 

Horário de Funcionamento: 

 

26) UBS NAVEGANTES 

Endereço: Rua Oderich, 959, Navegantes 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

27) CENTRO DE SAUDE DR. BRUNO CASSEL 

Endereço: Rua Benjamin Constant, 182 – Centro 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

28) CAPS 

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 509 – Centro 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

29)  BIBLIOTECA 

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 686, Centro 

Horário de funcionamento: Fechado em segunda-feira pela manhã 

Das 8h às 11:30h e das 13:30h às 19hs. 
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30)  MUSEU 

Endereço: Rua Treze de Maio, 784, Centro 

Horário de Funcionamento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

31) CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR 

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 562, Centro 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

32) GUARDA MUNICIPAL 

Endereço: Rua Olavo Flores, 180, Vila Rica, junto ao Parque Centenário 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

33)  PARQUE CENTENÁRIO 

Endereço: Rua Olavo Flores, 180, Vila Rica 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

34) ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

Endereço: Rua Ari Baierle, 177, Centro 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

35) SECRETARIA DA AGRICULTURA 

Endereço: Av. Dr. Bruno Cassel, nº 170, Centro 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

36) SECRETARIA DE OBRAS 

Endereço: Av. Dr. Bruno Cassel, 170, Centro 

Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

 

37) EMEI TIA JUSSARA 

Endereço: Rua José Bonifácio,535, Quilombo 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 
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38) ANEXO II - EMEI TIA JUSSARA 

Endereço: Rua Tiradentes, n.º 157, Navegantes 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

 

 

 

 


	PROCESSO DE LICITAÇÃO

