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EDITAL 

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí 
conhecimento dos interessados, que
Licitações junto ao prédio da Prefeitura
reunirão a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria 
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando 
Presencial, do tipo menor preço por item, 
Decretos Municipais nº 2.954/2007 e 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, 
Edital. 
 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do 
seu art. 48, inciso I, sendo que a empresa deverá apresentar
credenciamento, declaração de que se enquadra como microempresa, micro empreendedor ind
ou empresa de pequeno porte.
Observação: O item 25 será disputado no formato de ampla concorrência.
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 – Registro de Preços para a eventual aquisição de diversos materiais de 
escolas municipais de ensino 
Municipal e diversas Secretarias Municipais, conforme descritivo 

 
Item DESCRIÇÃO DO OBJETO

01 Esponja para louça dupla face, manta não tecido, de fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d’água, impregnada com 
mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com 
bactericida com no mínimo as seguintes medidas: 110mm x 75 
mm x 20 mm.   

02 Pano de chão, 100% algodão, sacas alvejadas inteiras, tamanho 
50cm x 70cm. 

03 Pano de prato, estampado,
(bem fechada), lavável e durável, com bainha, tamanho mínimo 
40cm x 63cm. 

04 Par de luvas doméstica de látex natural, tamanho médio ou 
grande, com CA antiderrapante.

05 Vassoura feita com material sintético, com no mínimo 60 tufos 
de cerdas duplas. Fixação do cabo sistema rosca, com cabo em 
madeira ou metal plastificado.

06 Pano para limpeza multiuso, tipo perfex, medindo 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí - RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 09 HORAS DO DIA 08 (OITO) DE MARÇO

prédio da Prefeitura, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, se 
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 108/2021

receber propostas e documentos de habilitação, objetivando realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, processando-se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Municipais nº 2.954/2007 e nº 3.512/2014, da Lei Complementar n

º 8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do 

seu art. 48, inciso I, sendo que a empresa deverá apresentar fora dos envelopes, no momento do 
credenciamento, declaração de que se enquadra como microempresa, micro empreendedor ind
ou empresa de pequeno porte. 
Observação: O item 25 será disputado no formato de ampla concorrência. 

Registro de Preços para a eventual aquisição de diversos materiais de 
escolas municipais de ensino fundamental e de educação infantil, Centro Integrado, CEMACA

e diversas Secretarias Municipais, conforme descritivo abaixo: 

DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. 
ESTIMADA

Esponja para louça dupla face, manta não tecido, de fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d’água, impregnada com 
mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com 
bactericida com no mínimo as seguintes medidas: 110mm x 75 

4.870 

Pano de chão, 100% algodão, sacas alvejadas inteiras, tamanho 4.427 

estampado, 100% algodão, com trama grossa 
(bem fechada), lavável e durável, com bainha, tamanho mínimo 

3.670 

Par de luvas doméstica de látex natural, tamanho médio ou 
grande, com CA antiderrapante. 

1.886 

Vassoura feita com material sintético, com no mínimo 60 tufos 
de cerdas duplas. Fixação do cabo sistema rosca, com cabo em 

ou metal plastificado. 

1.345 

Pano para limpeza multiuso, tipo perfex, medindo 50x30 cm, 3.297 
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21 

uso de suas atribuições, torna público, para 
MARÇO DE 2021, na sala de 

, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, se 
108/2021, com a finalidade de 

realizar licitação na modalidade Pregão 
se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 

da Lei Complementar nº 123/2006 e, 
mediante as condições estabelecidas neste 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do 

fora dos envelopes, no momento do 
credenciamento, declaração de que se enquadra como microempresa, micro empreendedor individual 

Registro de Preços para a eventual aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para as 
fundamental e de educação infantil, Centro Integrado, CEMACA, Museu 

 
ESTIMADA 

UNID. VALOR UNIT. 
MAX. 

 unid R$ 1,37 

 unid R$ 5,95 

 unid R$ 5,33 

 pares R$ 8,33 

 unid R$ 8,83 

 pcte R$ 8,05 
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ultra absorvente, proteção antibactérias, 
unidades. 

07 Copo plástico transparente, de 200 ml, descartável, pacote com
100 unidades. Os copos devem conter símbolo de identificação 
do material para reciclagem conforme NBR 13230, e capacidade 
do copo, os copos deverão estar em conformidade com NBR 
14.865, NBR 13230 da ABNT.

08 Alvejante (água sanitária), com concentração de 2% a 2,5% de 
cloro ativo, em embalagem de 5 litros.
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 
empresa. 

09 Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros, com PH neutro. 
Com Registro na Anvisa. 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa.

10 Desinfetante germicida translúcido que contenha em sua 
composição cloreto de aquil
eucalipto, limão, floral ou lavanda em embalagem de 5 litros. 
Com Registro na Anvisa. 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa.

11 Detergente para louça neutro, com índice de espuma, próximo a 
1,3%, em embalagem de 5 litros. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 
empresa. 

12 Limpador multiuso para limpeza pesada, frasco com 500 ml. 
Com Registro na Anvisa. 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa.

13 Álcool líquido 70%, embalagem de 1 litro. 
Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 
químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa.

14 Saponáceo cremoso, embalagem 300 gr
Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, 
químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa.

15 Sabão em pó, biodegradável, com alto poder branqueador, 
fragrância, em embalagem de 1 kg. Com Notificação na Anvisa. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 
empresa. 

16 Aromatizante de ambiente em aerosol/spray, fragrância 
lavanda, biodegradável, não conter clorofluorcarbono. 
Obedecer normas de comercialização ABNT/INMETRO, 
comprovar registro do produto na ANVISA. Apresentar no 
rótulo: composição, código de barras, químico responsável, 
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ultra absorvente, proteção antibactérias, pacote com 05 

Copo plástico transparente, de 200 ml, descartável, pacote com 
100 unidades. Os copos devem conter símbolo de identificação 
do material para reciclagem conforme NBR 13230, e capacidade 
do copo, os copos deverão estar em conformidade com NBR 
14.865, NBR 13230 da ABNT. 

3.884 

Alvejante (água sanitária), com concentração de 2% a 2,5% de 
cloro ativo, em embalagem de 5 litros. Com Registro na Anvisa.  
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 

5.015 

Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros, com PH neutro. 
Com Registro na Anvisa.  Apresentar no rótulo: composição, 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa. 

948 

Desinfetante germicida translúcido que contenha em sua 
composição cloreto de aquil-dimetilbenzil, com essência de 
eucalipto, limão, floral ou lavanda em embalagem de 5 litros. 
Com Registro na Anvisa.  Apresentar no rótulo: composição, 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa. 

3.822 

Detergente para louça neutro, com índice de espuma, próximo a 
1,3%, em embalagem de 5 litros. Com Registro na Anvisa. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 

1.988 

Limpador multiuso para limpeza pesada, frasco com 500 ml. 
Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, 

código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa. 

3.152 

%, embalagem de 1 litro. Com Notificação na 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 

químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa. 

6.436 

Saponáceo cremoso, embalagem 300 gr. Com Registro na 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 

químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa. 

2.039 

Sabão em pó, biodegradável, com alto poder branqueador, 
embalagem de 1 kg. Com Notificação na Anvisa. 
rótulo: composição, código de barras, químico 

responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 

2.956 

Aromatizante de ambiente em aerosol/spray, fragrância 
lavanda, biodegradável, não conter clorofluorcarbono. 
Obedecer normas de comercialização ABNT/INMETRO, 
comprovar registro do produto na ANVISA. Apresentar no 
rótulo: composição, código de barras, químico responsável, 

1.210 
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 pcte R$ 5,61 

 galão R$ 8,36 

galão R$ 14,46 

 galão R$ 12,92 

 galão R$ 13,63 

 frasco R$ 8,70 

 litros R$ 9,26 

 unid R$ 5,90 

 pcte R$ 7,33 

 unid R$ 12,69 
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modo de utilização e precauções e identificação da empresa. 
Embalagem metálica c/360ml. Fragr

17 Saco de lixo de 100 lt, pacote com 100 unidades, espessura 
mínima 8 micras. Atendendo as Normas da ABNT.

18 Saco de lixo de 30 lt, pacote com 100 unidades, confeccionado 
em polietileno na cor preta, sem odor, espessura mínima 6 
micras. Atendendo as Normas da ABNT.

19 Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais 
de oxidação, pacote com 08 

20 Sabonete líquido, Pronto para usar, sem diluir, espesso, galão 
com 5 litros. Com Registro na Anvisa. 
composição, código de barras, químico responsável, modo de 
utilização e precauções e identificação da empresa. 

21 Cera líquida amarela, auto brilho, com fragrância, dispensando o 
uso de enceradeira, galão com 05 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 
empresa. 

22 Cera líquida vermelha, auto brilho
o uso de enceradeira, galão com 05 litros. 
Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 
químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa.

23 Papel higiênico com folha simples picotada, branco, 
alta qualidade, embalados em pacotes de 4 rolos de no mínimo 
10cm x 30 mt cada, em fardo com 16 pacotes.

24 Papel higiênico com folha simples, branco, rolão,
celulose, com 10cm de largura x 300 metros, 
rolos. 

25 Papel toalha em bobina, 
mínimo 20cm x 200m, 100% celulose, no mínimo 30 de 
gramatura, para dispenser
06 rolos. 

26 Lustra móveis, cremoso, frasco de 
registro na Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, código de 
barras, químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa.

27 Limpa vidros com álcool. Composição: Lauril, eter sulfato de 
sódio, álcool texilado, coadjunvantes,
Embalagem de 500 ml tipo pulverizada, anatômica, com rosca, 
possibilitando a utilização de refil, ponta do gatilho com sistema 
de fechamento giratório: on/off.

28 Refil esfregão MOP úmido em algodão, com fibras naturais de 
alta resistência, para limpeza interna, cor branca ou cru. 

29 Escova sanitária plástica, com cerdas de nylon, cabo plástico e 
suporte/estojo. 

 
1.2 - O Município não homologará valores superiores aos orçados 
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modo de utilização e precauções e identificação da empresa. 
Embalagem metálica c/360ml. Fragrâncias diversas.  
Saco de lixo de 100 lt, pacote com 100 unidades, espessura 
mínima 8 micras. Atendendo as Normas da ABNT. 

1.121 

, pacote com 100 unidades, confeccionado 
em polietileno na cor preta, sem odor, espessura mínima 6 
micras. Atendendo as Normas da ABNT. 

1.226 

Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais 
de oxidação, pacote com 08 unidades. 

1.617 

Sabonete líquido, Pronto para usar, sem diluir, espesso, galão 
Com Registro na Anvisa. Apresentar no rótulo: 

composição, código de barras, químico responsável, modo de 
utilização e precauções e identificação da empresa.  

887 

Cera líquida amarela, auto brilho, com fragrância, dispensando o 
uso de enceradeira, galão com 05 litros. Com Registro na Anvisa. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 

447 

Cera líquida vermelha, auto brilho, com fragrância, dispensando 
o uso de enceradeira, galão com 05 litros. Com Registro na 

Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 
químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa. 

457 

Papel higiênico com folha simples picotada, branco, neutro, de 
alta qualidade, embalados em pacotes de 4 rolos de no mínimo 
10cm x 30 mt cada, em fardo com 16 pacotes. 

1.216 

Papel higiênico com folha simples, branco, rolão,luxo 100% 
celulose, com 10cm de largura x 300 metros, em fardos com 08 

794 

Papel toalha em bobina, premium, branco, com rolo de no 
mínimo 20cm x 200m, 100% celulose, no mínimo 30 de 
gramatura, para dispenser com uso de bobina, em fardos com 

1.326 

Lustra móveis, cremoso, frasco de 200ml. Com fragrância. Com 
Apresentar no rótulo: composição, código de 

barras, químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa. 

1.053 

Limpa vidros com álcool. Composição: Lauril, eter sulfato de 
sódio, álcool texilado, coadjunvantes, corante, perfume e água. 
Embalagem de 500 ml tipo pulverizada, anatômica, com rosca, 
possibilitando a utilização de refil, ponta do gatilho com sistema 
de fechamento giratório: on/off. Com registro na Anvisa. 

596 

Refil esfregão MOP úmido em algodão, com fibras naturais de 
alta resistência, para limpeza interna, cor branca ou cru.  

168 

Escova sanitária plástica, com cerdas de nylon, cabo plástico e 221 

O Município não homologará valores superiores aos orçados na tabela acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

São  S eb as t i ão  do  Ca í/R S   CEP :  9 5 7 60 -00 0  
l i c i tac ao@sao s eb ast i aodo c a i . r s . go v . br  

 pcte R$ 49,47 

 pcte R$ 18,73 

 pcte R$ 2,01 

galão R$ 36,83 

galão R$ 52,00 

galão R$ 52,00 

 fardo R$ 59,61 

fardo R$ 62,00 

 fardo R$ 81,63 

 unid R$ 7,11 

unid R$ 10,72 

unid R$ 22,70 

unid R$ 7,63 

na tabela acima. 
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1.3 - Por se tratar de Registro de Preços, o Município não tem obrigação de adquirir todo o quantitativo 
licitado. 
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderá participar da presente licitação 
o objeto licitado e que atendam a todas as exigências contidas neste EDITAL.
2.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
b) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93
se por “participação indireta” a que alude o 
que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liq
deste Edital. 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 - A licitante deverá apresentar
de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido
da representada. 
3.1.1 - A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 
identidade. 
3.2 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3 - O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
tratando de sociedade comercial ou
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova
diretoria em exercício;em se tratando de empresa individual, o registro de 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, 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, comprova
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, conforme 
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.
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Por se tratar de Registro de Preços, o Município não tem obrigação de adquirir todo o quantitativo 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderá participar da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

que atendam a todas as exigências contidas neste EDITAL. 
desta licitação os interessados:  

ticipar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93
se por “participação indireta” a que alude o citado artigo, a participação no certame de empresa em 
que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio 

de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

sociedade comercial ou de sociedade por ações, documento de eleição de
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova

em se tratando de empresa individual, o registro de empresário individual e em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

entada por procurador, deverá apresentar: 
instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 

em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 
rgante 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
carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprova

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, conforme ANEXO III. 

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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

São  S eb as t i ão  do  Ca í/R S   CEP :  9 5 7 60 -00 0  
l i c i tac ao@sao s eb ast i aodo c a i . r s . go v . br  

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

interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
 

ticipar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. Entende-
rticipação no certame de empresa em 

que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia; 
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 

uidação, observado o disposto no item 5.2.2, alínea a.1, 

se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio 
de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 

cedimento licitatório, no interesse 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;em se 

de sociedade por ações, documento de eleição de seus 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de 

empresário individual e em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 

rgante 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 

carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 

Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
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Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4 - Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.Caso não haja 
representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de 
manifestar durante a sessão. 
3.5 - A empresa ou cooperativa 
Lei Complementar nº 123/20
envelopes, no momento do credenciamento
como cooperativa, microempresa, ou empresa de pequeno porte, 
(sessenta) dias de antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes
apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios pre
No caso de MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual.
 
3.6 - Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o re
legal credenciado apresentará nos moldes do
que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não
sua proposta pela Pregoeira. 
 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
4.1 - A proposta de preços poderá ter como base o modelo 
da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
identificada e assinada na última página e rubricada nas 
proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e 
e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição:

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
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 
data de abertura do certame. 
4.2.2 - Preço unitário e total 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/
total) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste 
edital; 
4.2.3 – Identificação da marca do produto cotado.
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 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Ru a  M ar ec ha l  F lor ia no  P eixoto ,  4 2 6  C en tro  São  S eb as t i ão  do  Ca í/

5 1 3 63 5 -2 5 0 0   l i c i tac ao@sao s eb ast i aodo c a i . r s . go v . br

Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
arta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 
Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 

se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.Caso não haja 
representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de 

 
ou cooperativa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 

/2006 e art. 34, da Lei nº 11.488/2007, deverá apresentar 
envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se

cooperativa, microempresa, ou empresa de pequeno porte, expedida
de antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes

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. 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o re
legal credenciado apresentará nos moldes do ANEXO II deste edital, fora dos envelopes
que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não

 

 
A proposta de preços poderá ter como base o modelo constante no ANEXO

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 lacrado, contendo, na parte externa 
e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 
DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

 

Na Proposta de Preços deverá constar: 
Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

certame. Se não constar o prazo de validade, entende-se 60 (sessenta) dias
total do item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 

estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 
) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste 

tificação da marca do produto cotado. 
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 
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Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
arta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 

Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.Caso não haja 

representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de se 

pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 
, deverá apresentar fora dos 

, declaração, firmada por contador, de que se enquadra 
expedida no prazo de até 60 

de antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes (ANEXO VI).Caso não 
vistos na lei acima referida. 

No caso de MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
fora dos envelopes, declaração 

que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não-aceitação de 

ANEXO I, com identificação 
da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

demais pelo representante legal da 
, contendo, na parte externa 

e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
se 60 (sessenta) dias; 

os praticados no mercado, conforme 
93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 

) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste 

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 
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aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo
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 
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, fret
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, 
duas casas decimais após a vírgula.
 
5 - DA HABILITAÇÃO 
5.1 - 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 
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 
 
5.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de 
ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados;
c) 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, qu
atividade assim o exigir. 
OBS: Caso algum dos documentos 
credenciamento, poderá ser dispensada a juntada neste envelope.
 
5.2.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recupe
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante)
(noventa) dias contados da data da sua apresentação
 
a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 
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exequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios 
ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais proponentes. 

Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, fret
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta do proponente. 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 
s após a vírgula. 

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 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

 

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

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
registro comercial, no caso de empresa individual; 
ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 

contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de 
ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados; 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, qu

Caso algum dos documentos do item 5.2.1 já tenha sido apresentado
credenciamento, poderá ser dispensada a juntada neste envelope. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial,

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante), emitida em prazo não superior 
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.  

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 
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se como tais, as que contiverem valores irrisórios 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

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

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 

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

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 

02 os documentos a seguir: 

ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por 
ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

apresentado no momento do 

ração judicial e extrajudicial, 
em prazo não superior a 90 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 
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58, da Lei n.º 11.101/2005, sob pena de inabilitação, d
requisitos de habilitação. 
 
5.2.3 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
proponente; 
b) Prova de regularidade expedida pela 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 
Regularidade de Situação do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/
e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
 
5.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)Cópia do Alvará Sanitário ou Autorização de funcionamento equivalente do 
órgão federal, estadual ou municipal, responsável pelo controle sanitário, da sede do licitante, em 
conformidade com o objeto do contrato social.
b) As empresas que cotarem os itens 
apresentar ainda o comprovante de registro do produto na Anvisa
 
5.2.5 - DECLARAÇÃO CONFORME
a) Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, p
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos, conforme ANEXO IV. 
 
5.3 - Os documentos constantes dos itens 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 
ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão acei
condicionados a verificação de sua validade.
 
OBS: As autenticações por funcionário público desta administração serão realizadas até as 08h30min 
do dia da abertura do presente Pregão.
 
5.4 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 
3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal
no item 5.2.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
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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2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

FISCAL E TRABALHISTA: 
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 
Regularidade de Situação do FGTS); 

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, 

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
Cópia do Alvará Sanitário ou Autorização de funcionamento equivalente do 

órgão federal, estadual ou municipal, responsável pelo controle sanitário, da sede do licitante, em 
conformidade com o objeto do contrato social. 

As empresas que cotarem os itens 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20,
omprovante de registro do produto na Anvisa. 

DECLARAÇÃO CONFORME ART. 7º, INC. XXXIII DA CF:   
Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 

combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

documentos constantes dos itens 5.2.2 a 5.2.4 deverão ter validade para a data de abertura do 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 
ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 
condicionados a verificação de sua validade. 

As autenticações por funcionário público desta administração serão realizadas até as 08h30min 
do dia da abertura do presente Pregão. 

empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 
3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal

, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
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evendo, ainda, comprovar todos os demais 

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

, mediante a apresentação de Certidão 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/2011. 

Cópia do Alvará Sanitário ou Autorização de funcionamento equivalente do licitante, expedido pelo 
órgão federal, estadual ou municipal, responsável pelo controle sanitário, da sede do licitante, em 

20, 21, 22, 26 e 27 deverão 

Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 

erigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

deverão ter validade para a data de abertura do 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 

tos documentos gerados eletronicamente, 

As autenticações por funcionário público desta administração serão realizadas até as 08h30min 

empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 
3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos 

, 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 
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5.5 - 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.
5.6 - Ocorrendo a situação prevista no item 
Pregoeira fixar, desde logo, a data em que
intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
5.7 - O benefício de que trata o item 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
5.8 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital
5.9 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do en
 
6 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
6.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando
credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02.
6.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documenta
neste Edital. 
6.3 - Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520
legal credenciado apresentará nos moldes deste Edital
sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 
não-aceitação de sua proposta pel
6.4 - Serão abertos, pela Pregoeir
que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.4.1 - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 
preço unitário, devendo a Pregoeir
6.5 - A Pregoeira 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 
classificadas as propostas subseq
de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores of
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 
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 
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 - A Pregoeira poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 
intervalo mínimo de valores entre lances
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O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 
Ocorrendo a situação prevista no item 5.4, a sessão do pregão será suspensa, podendo 

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.

O benefício de que trata o item 5.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
iva, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.4, implicará na inabilitação do 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando

credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02. 
Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520
legal credenciado apresentará nos moldes deste Edital (ANEXO II), fora dos envelopes
sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 

aceitação de sua proposta pela Pregoeira. 
Pregoeira, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 

ocederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 

Pregoeira proceder à correção no valor global. 
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. 

a pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 
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 of

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 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem dos lances. 

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

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta.
É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 
valores entre lances. 
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O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

, a sessão do pregão será suspensa, podendo a 
se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 

intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

iva, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
implicará na inabilitação do 

envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 

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

ção e proposta fora do prazo estabelecido 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
fora dos envelopes, declaração que 

sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 

, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 
ocederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 

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, 

a pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 6.5, serão 
entes 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. 
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 
proposta de maior valor, até a proclamação da 

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

conferida a palavra à licitante, 

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

poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 
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6.12 - O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel
implicará na exclusão do proponente d
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
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.14 - Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando
penalidades constante no presente edital.
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 
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, 
comparando-o com os valores 
6.17 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 
Será declarado detentor da melhor proposta, 
especificações deste edital, com preço de mercado e ofe
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 dúvid
6.18.1 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando
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 deste edital. 
6.20.1 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em qu
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
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 
considerada, até então, de menor preço, situação em que
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão
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
a apresentação de nova proposta.
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 propos
originalmente de menor valor.

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Ru a  M ar ec ha l  F lor ia no  P eixoto ,  4 2 6  C en tro  São  S eb as t i ão  do  Ca í/

5 1 3 63 5 -2 5 0 0   l i c i tac ao@sao s eb ast i aodo c a i . r s . go v . br

O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel
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 

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pel
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constante no presente edital. 

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

a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 
apresentado para cada item, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

o com os valores orçados, decidindo, motivadamente, a respeito.
á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 

detentor da melhor proposta, o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item.

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.

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 conflita

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 

mentar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

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. 

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

a para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que,atendidas as exigências habilitatórias e 
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão

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. 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da propos

originalmente de menor valor. 
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O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
a 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 

á quando, indagados pela Pregoeira, os 

se a proponente desistente às 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
, negociar diretamente com o 

a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 
verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

, decidindo, motivadamente, a respeito. 
á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 

o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
rtar o menor preço pelo item. 

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 

as, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente. 
Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 

se a proposta no que não for conflitante com o 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 

mentar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

e as propostas apresentadas pela 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 

á da seguinte forma: 
A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
s as exigências habilitatórias e 

observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 
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 
ou cooperativas remanescentes, 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
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6.23 - O disposto nos itens 6
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
6.24 - Após a etapa anterior, a
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 cla
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
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 
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, 
8 deste edital. 
6.29 - 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 habil
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e repre
qualquer declaração. 
6.30 - A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto 
Município. 
6.31 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimidados, no mesmo a
6.32 - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder d
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá
após aquele período, no prazo
 
7 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
7.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do 
presente Edital, protocolando o pedido até 0
do Pregão. 
7.2 - O pedido de esclarecimentos ou 
Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre 
prazo de dois dias úteis, contado da
7.3 - A concessão de efeito suspensivo
nos autos do processo de licitação.
7.4 – A colhida a impugnação
exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta.
7.5 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no 
antecederem a realização do Pregão. 
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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 

a anterior, a Pregoeira 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. 

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

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 

Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeira negociar, diretamente, com o 
que seja obtido preço melhor. 

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, 

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 

, equipe de apoio e representantes presentes, constando n

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
nformações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 

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.

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder d
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá
após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilizar os envelope

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do 

tal, protocolando o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização 

pedido de esclarecimentos ou impugnação não possuem efeito suspensivo e caberá à 
, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre 

de dois dias úteis, contado da data de seu recebimento. 
A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pela P

nos autos do processo de licitação. 
a impugnação contra o edital, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 
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 0
antecederem a realização do Pregão.  
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, 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 

procederá à abertura do envelope contendo os documentos 
de “HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do 

ssificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, a Pregoeira 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 

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 

negociar, diretamente, com o 

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, nos termos do item 

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 

itação e dos recursos interpostos, que será 
sentantes presentes, constando na mesma toda e 

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data para 
to, as licitantes presentes. 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder da Pregoeira 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, 

envelopes. 

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do 
dias úteis antes da data fixada para a realização 

efeito suspensivo e caberá à 
, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre o requerimento no 

nal e deverá ser motivada pela Pregoeira, 

data para a realização do certame, 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
dital até os 03 (três) dias úteis que 
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7.6 - O pedido de esclarecimentos o
mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
constante no preâmbulo deste edital.
 
8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 - Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública
do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso.
8.2 - Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias
corridos para apresentarem as 
recorrente. 
8.3 - A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, 
admissibilidade dos recursos.
8.4 - O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de 
recurso importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
ocorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferi
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 
dado causa à demora. 
8.6 - Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado v
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados.  
9.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.
 
10 – DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
licitante vencedor para assinatu
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração.
10.3 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no 
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
10.4 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos n
10.5 - Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “
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O pedido de esclarecimentos ou impugnação poderá ser realizado por forma eletrônica, pelo e
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

constante no preâmbulo deste edital. 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
tante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública

do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso.
Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias

corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da

A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos. 

O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de 
recurso importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

rso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
ocorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
procedimento licitatório. 

REGISTRO DE PREÇOS 
Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 

licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 

motivo justificado aceito pela Administração. 
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no edital, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
tratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos n

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “
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por forma eletrônica, pelo e-
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

tante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 
do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso. 

Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
, que começará a correr do término do prazo da 

no caso de recurso, são pressupostos de 

O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de 
recurso importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

rso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
ocorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

da dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e-mail 

por ato da Pregoeira, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
(cinco) dias, a contar da convocação, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 

pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 
tratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos no edital. 

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
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art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
sofrerem redução. 
10.6 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento co
compra ou outro instrumento háb
10.7 - A Contratada é responsável
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata
10.8 - 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 da ata. 
10.9 - A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 
Lei. 

 
11 - DAS PENALIDADES 
11.1 - Pelo inadimplemento da
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastament
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% 
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar co
prazo de até 02 anos e multa 
e) inexecução total do contrato: 
pelo prazo de até05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
f) quando houver atraso injustificado na entrega da prestação de serviço por culpa da contratada, a 
multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente
contratado; 
g) quando não corrigir deficiência ou não trocar o be
aplicada a multa de 5% (cinco por cento)
h) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência. 
 
11.2 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
11.3 - Quando a contratada motivar rescisão contratual
decorrentes para com a contratante. 
11.4 - Na aplicação das penalidades previstas, 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 de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.
 
12 - DO PAGAMENTO  
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º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 

A contratação com os fornecedores registrados 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.

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, 
ua culpa ou dolo na execução da ata. 

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 

Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% sobre o valor 

manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos;  

deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): impedimento
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar co
anos e multa de 8% sobre o valor total contratado; 

inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

quando houver atraso injustificado na entrega da prestação de serviço por culpa da contratada, a 
multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente

quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Quando a contratada motivar rescisão contratual, será responsável pel
decorrentes para com a contratante.  

Na aplicação das penalidades previstas, 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 de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.
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º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
ntratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 

º 8.666, de 1993. 
pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, 

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 

Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

s obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
sobre o valor total contratado; 

o do certame e suspensão do 
 

impedimento do direito de licitar 
sobre o valor total contratado; 

inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

do direito de licitar e contratar com a Administração 
total contratado; 

quando houver atraso injustificado na entrega da prestação de serviço por culpa da contratada, a 
multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 

m quando solicitados pelo Contratante, será 

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

será responsável pelas perdas e danos 

Na aplicação das penalidades previstas, 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 de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93. 
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12.1 - Os pagamentos serão 
solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes
12.1.1 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
período, ou outro índice que vier a substituí
de 0,5% ao mês, pro rata. 
12.2 - O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório.
12.3 - 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. 
12.4 - No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá 
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos.
12.5 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
inadimplência contratual. 

 
13 – DO LOCAL E DA FORMA DE ENTREGA
13.1 - A entrega dos produtos solicitados deverá ser feita diretamente nas escolas e secretarias, 
conforme a necessidade da Administração, nos endereços constantes no 
Pregão nº 02/2021, em horário de expediente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de 
Autorização de Fornecimento.
13.2 - O responsável pela fiscalização dos objetos será o servidor designado, da Secretaria Municipal 
que fará o acompanhamento de cada entrega. 
13.3 - O objeto deverá ser o mesmo indicado na proposta apresentada pela licitante vencedora, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas.
13.4 - O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma 
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
13.5 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
13.6 - Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, 
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, 
sujeitando-se às penalidades previstas nesse Edital.

 
14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1 - A contratante, durante a vigência d
a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido n
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
c) Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade n
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas
edital;  
d) Notificar previamente à Contratada, qua
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1 - A Contratada, durante a vigência d
a) Atender todas as condições descritas no presente Edital;
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Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos materiais 
, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes.  

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
e que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório. 

da pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
contrato e empenho, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para 

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá 
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

DO LOCAL E DA FORMA DE ENTREGA 
A entrega dos produtos solicitados deverá ser feita diretamente nas escolas e secretarias, 

conforme a necessidade da Administração, nos endereços constantes no 
Pregão nº 02/2021, em horário de expediente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de 
Autorização de Fornecimento. 

O responsável pela fiscalização dos objetos será o servidor designado, da Secretaria Municipal 
ompanhamento de cada entrega.  

O objeto deverá ser o mesmo indicado na proposta apresentada pela licitante vencedora, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas. 

O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma 
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, 

vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, 
alidades previstas nesse Edital. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A contratante, durante a vigência do contrato, compromete-se a:  

Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato
Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas

Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
ontratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

Atender todas as condições descritas no presente Edital; 
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) dias após a entrega dos materiais 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

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

da pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
contrato e empenho, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para 

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

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

A entrega dos produtos solicitados deverá ser feita diretamente nas escolas e secretarias, 
conforme a necessidade da Administração, nos endereços constantes no ANEXO VII, do edital de 
Pregão nº 02/2021, em horário de expediente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de 

O responsável pela fiscalização dos objetos será o servidor designado, da Secretaria Municipal 

O objeto deverá ser o mesmo indicado na proposta apresentada pela licitante vencedora, sob 

O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 

A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante 

vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, 

o contrato;  
Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, sob o 

detectadas;  
a execução do objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no 
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b)Manter as condições de habilitação e qualificação 
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
c) Entregar os produtos indicados na proposta apresentada, durante todo a vigência do ajuste;
d) Reparar, corrigir, remover 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 
contratados, execução de materiais em
e) Responsabilizar-se 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 acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, alimentação e quaisquer outras que 
eventualmente incidam sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transfer
para o Município. 
 
16 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 
do orçamento vigente:  
 
41400     Código da Despesa 
0400     Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
0401    MDE
12.361.0076.2006    Manutenção das Atividades da Secretaria 
3.3.3.90.30.000000   Material de Consumo
 
412400   Código da Despesa
0400    Secretaria Municipal da Educação, Cultura,
0401    MDE 
12.367.0082.2042  Manutenção do Centro Integrado
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
45400    Código da Despesa
0400     Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
0405    Atividades Artísticas e Cult
12.361.0101.2061  Manutenção do CEMACA
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
452400   Código da Despesa
0400    Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
0402    Recursos Livres
13.392.0100.2063  Manutenção da Biblioteca 
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
451400   Código da Despesa
0400    Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
0402    Recursos Livres
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Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência d
a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

Entregar os produtos indicados na proposta apresentada, durante todo a vigência do ajuste;
corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 
contratados, execução de materiais empregados ou serviços prestados; 

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 

nhamento pelo órgão interessado; 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 

as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, alimentação e quaisquer outras que 
eventualmente incidam sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transfer

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 

Código da Despesa  
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
MDE 
Manutenção das Atividades da Secretaria  

Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto

 
Manutenção do Centro Integrado 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Atividades Artísticas e Culturais 
Manutenção do CEMACA 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Recursos Livres 
Manutenção da Biblioteca Pública 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Recursos Livres 
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exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;  

Entregar os produtos indicados na proposta apresentada, durante todo a vigência do ajuste; 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 

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 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, alimentação e quaisquer outras que 
eventualmente incidam sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transferidas 

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

Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto  

Turismo e Desporto 

Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
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13.391.0100.2062  Manutenção do Museu Municipal
3.3.3.90.30.000000  Material de Consum
 
441400   Código da Despesa
0400    Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
0404    Recursos vinculados
12.361.0082.2055 Salário Educação 
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
454400   Código da Despesa
0400    Secretaria
0405    Atividades artísticas e culturais
13.392.0101.2065 Manutenção das atividades artísticas e culturais
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
61400    Código da Despesa
0600    Secretaria Municipal
0601   Administração e Departamento de Ações Básicas da Saúde
10.301.0075.2006  Manutenção das atividades das secretarias
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
51400    Código da Despesa
0500    Secretaria Mun. Obras Públicas, 
0501    Secretaria de Obras e Saneamento
04.122.0010.2006  Manutenção das Atividades das secretarias
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
56400    Código da Despesa
0500    Secretaria Mun. Obras Públicas, Infr. E Serv.
0506    Fundo Mun.
06.181.0008.2074  Manutenção Ativ. Fiscalização de Trânsito Municipal
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
711400   Código da Despesa
0700    Secretaria Municipal da Assistência Social
0701    Assistência e Desenvolvimento
08.243.0042.2005  Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
712400   Código da Despesa
0700    Secretaria Municipal da Assistência Social
0701    Assistência e Desenvolvimento Social
08.122.0010.2006  Manutenção das At
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
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Manutenção do Museu Municipal 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Recursos vinculados 
Salário Educação - União 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Atividades artísticas e culturais 
Manutenção das atividades artísticas e culturais 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Saúde e da Família 
Administração e Departamento de Ações Básicas da Saúde
Manutenção das atividades das secretarias 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Mun. Obras Públicas, Infr. E Serv.  
Secretaria de Obras e Saneamento 
Manutenção das Atividades das secretarias 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Mun. Obras Públicas, Infr. E Serv. 
Fundo Mun. Segurança Pública e Trânsito 
Manutenção Ativ. Fiscalização de Trânsito Municipal 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Assistência Social 
Assistência e Desenvolvimento Social 
Manutenção do Conselho Tutelar 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Assistência Social 
Assistência e Desenvolvimento Social 
Manutenção das Atividades das Secretarias 
Material de Consumo 
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Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

Administração e Departamento de Ações Básicas da Saúde 
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31400    Código da Despesa
0300    Secretaria Municipal da Fazenda
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
1100    Secretaria Municipal da Agricultura
1101    Agricultura e Abastecimento
20.605.0137.2006  Manutenção das Atividades das Secretarias
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
811400   Código da Despesa
0800    Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Recursos Humanos
0801    Departamento de Administração
04.122.0010.2006  Manutenção das Atividades das Secretarias
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
91120    Código da Despesa
0900    Sec. Mun.
0901    Planejamento e Desenvolvimento
04.121.0002.2006  Manutenção das Atividades das Secretarias
3.3.3.90.30.000000  Material de Consumo
 
17 - DOS ANEXOS 
17.1 - Fazem parte do presente Pregão:
17.1.1 - Anexo I - Modelo da proposta 
17.1.2 - Anexo II –Modelo de 
17.1.3 - Anexo III - Modelo de credenciamento;
17.1.4 - Anexo IV - Modelo de declaração 
17.1.5 - Anexo V –Minuta de 
17.1.6 - Anexo VI -Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06;
17.1.7 - Anexo VII - Endereços de entrega.
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 - Os licitantes assumem todos os custos 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.
documentação e propostas 
especificado no preâmbulo deste edital.

18.2 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo
habilitação e classificação. 
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Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Secretaria da Fazenda e Gestão 
Manutenção das Atividades da Secretaria 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal da Agricultura 
Agricultura e Abastecimento 
Manutenção das Atividades das Secretarias 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Recursos Humanos
Departamento de Administração 
Manutenção das Atividades das Secretarias 
Material de Consumo 

Código da Despesa 
Sec. Mun. Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente
Planejamento e Desenvolvimento 
Manutenção das Atividades das Secretarias 
Material de Consumo 

Fazem parte do presente Pregão: 
odelo da proposta e referencial de preços; 

Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
odelo de credenciamento; 
odelo de declaração de que não emprega menor; 

de Ata de Registro de Preços; 
Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06;

Endereços de entrega. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. O Município não se responsabilizará por 

 enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 
especificado no preâmbulo deste edital. 

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
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Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Recursos Humanos 

Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente 

dos requisitos de habilitação; 

Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06; 

de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

O Município não se responsabilizará por 
enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

lhes validade e eficácia para fins de 
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18.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretada
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ex
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

18.5 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
superveniente, devidamente comprovada, ou anulada
parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.6 – Quaisquer informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão
encaminhadas por escrito ao
Floriano Peixoto, n° 426, Centro, de segunda a quinta
16h30min ou na sexta-feira, das 07h30min às 13h
,ou pelo telefone (51) 3635.2500, ramal 4004.

18.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 
Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, 
que seja. 

 
São Sebastião do Caí, RS, 
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As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

a finalidade e a segurança da contratação. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
damente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão
ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sit

Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 
feira, das 07h30min às 13h, pelo e-mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br

2500, ramal 4004. 

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 

São Sebastião do Caí, RS, 22 de fevereiro de 2021. 

Camila Bohn Flores 
Pregoeira 
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s em favor da ampliação da 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

cluir-se-á o dia do início e 
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante 

informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Marechal 

feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 
RS, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado 
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À 
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS
A/C Sra. Pregoeira 
 
A empresa __________________________________, com sede na Rua/Av.___________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, fone 
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

01 Esponja para louça dupla face, manta não tecido, de fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d’água, impregnada com 
mineral abrasivo e aderida a
bactericida com no mínimo as seguintes medidas: 110mm x 75 
mm x 20 mm.   
Marca: 

02 Pano de chão, 100% algodão, sacas alvejadas inteiras, tamanho 
50cm x 70cm. 
Marca: 

03 Pano de prato, estampado, 
(bem fechada), lavável e durável, com bainha, tamanho mínimo 
40cm x 63cm. 
Marca: 

04 Par de luvas doméstica de látex natural, tamanho médio ou 
grande, com CA antiderrapante.
Marca: 

05 Vassoura feita com material sintético, com no mínimo 60 tufos 
de cerdas duplas. Fixação do cabo sistema rosca, com cabo em 
madeira ou metal plastificado.
Marca: 

06 Pano para limpeza multiuso, tipo perfex, medindo 
ultra absorvente, proteção 
unidades. 
Marca: 

07 Copo plástico transparente, de 200 ml, descartável, pacote com 
100 unidades. Os copos devem conter símbolo de identificação 
do material para reciclagem conforme NBR 13230, e capacidade 
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ANEXO I 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS 

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 

ondições: 

DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. 
ESTIMADA 

UNID.

Esponja para louça dupla face, manta não tecido, de fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d’água, impregnada com 
mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com 
bactericida com no mínimo as seguintes medidas: 110mm x 75 

4.870 unid

Pano de chão, 100% algodão, sacas alvejadas inteiras, tamanho 4.427 unid

 100% algodão, com trama grossa 
(bem fechada), lavável e durável, com bainha, tamanho mínimo 

3.670 unid

Par de luvas doméstica de látex natural, tamanho médio ou 
grande, com CA antiderrapante. 

1.886 pares

feita com material sintético, com no mínimo 60 tufos 
de cerdas duplas. Fixação do cabo sistema rosca, com cabo em 
madeira ou metal plastificado. 

1.345 unid

Pano para limpeza multiuso, tipo perfex, medindo 50x30 cm, 
ultra absorvente, proteção antibactérias, pacote com 05 

3.297 pcte

Copo plástico transparente, de 200 ml, descartável, pacote com 
100 unidades. Os copos devem conter símbolo de identificação 
do material para reciclagem conforme NBR 13230, e capacidade 

3.884 pcte
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A empresa __________________________________, com sede na Rua/Av.___________________, 
____________________________, 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 

UNID. VALOR 
UNIT. 

TOTAL 

unid   

unid   

unid   

pares   

unid   

pcte   

pcte   
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do copo, os copos deverão estar em conformidade com NBR 
14.865, NBR 13230 da ABNT. 
Marca: 

08 Alvejante (água sanitária), com concentração de 2% a 2,5% de 
cloro ativo, em embalagem de 5 litros.
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 
empresa. 
Marca: 

09 Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros, com PH neutro. 
Com Registro na Anvisa.  Apresentar no rótulo: composição, 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa.
Marca: 

10 Desinfetante germicida translúcido que contenha em sua 
composição cloreto de aquil
eucalipto, limão, floral ou lavanda em embalagem de 5 litros. 
Com Registro na Anvisa.  Apresentar no rótulo: composição, 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa.
Marca: 

11 Detergente para louça neutro, com índice de espuma, próximo a 
1,3%, em embalagem de 5 litros. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 
empresa. 
Marca: 

12 Limpador multiuso para limpeza pesada, frasco com 500 ml. 
Com Registro na Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa.
Marca: 

13 Álcool líquido 70%, embalagem de 1 litro. 
Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 
químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa. 
Marca: 

14 Saponáceo cremoso, embalagem 300 gr
Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 
químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa. 
Marca: 

15 Sabão em pó, biodegradável, com alto poder branqueador, 
fragrância, em embalagem de 1 kg. Com Notificação na Anvisa. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 
empresa. 
Marca: 

16 Aromatizante de ambiente em aerosol/spray, fragrância 
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os copos deverão estar em conformidade com NBR 
 

Alvejante (água sanitária), com concentração de 2% a 2,5% de 
cloro ativo, em embalagem de 5 litros. Com Registro na Anvisa.  
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 

5.015 galão

Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros, com PH neutro. 
Apresentar no rótulo: composição, 

código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa. 

948 galão

Desinfetante germicida translúcido que contenha em sua 
composição cloreto de aquil-dimetilbenzil, com essência de 
eucalipto, limão, floral ou lavanda em embalagem de 5 litros. 

Apresentar no rótulo: composição, 
código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa. 

3.822 galão

Detergente para louça neutro, com índice de espuma, próximo a 
1,3%, em embalagem de 5 litros. Com Registro na Anvisa. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 

1.988 galão

Limpador multiuso para limpeza pesada, frasco com 500 ml. 
Apresentar no rótulo: composição, 

código de barras, químico responsável, modo de utilização e 
precauções e identificação da empresa. 

3.152 frasco

%, embalagem de 1 litro. Com Notificação na 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 

químico responsável, modo de utilização e precauções e 

6.436 litros

cremoso, embalagem 300 gr. Com Registro na 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 

químico responsável, modo de utilização e precauções e 

2.039 unid

Sabão em pó, biodegradável, com alto poder branqueador, 
embalagem de 1 kg. Com Notificação na Anvisa. 

Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 

2.956 pcte

Aromatizante de ambiente em aerosol/spray, fragrância 1.210 unid
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galão   

galão   

galão   

galão   

frasco   

litros   

unid   

pcte   

unid   
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lavanda, biodegradável, não conter clorofluorcarbono. 
Obedecer normas de comercialização ABNT/INMETRO, 
comprovar registro do produto na ANVISA. Apresentar no 
rótulo: composição, código 
modo de utilização e precauções e identificação da empresa. 
Embalagem metálica c/360ml. 
Marca: 

17 Saco de lixo de 100 lt, pacote com 100 unidades, espessura 
mínima 8 micras. Atendendo as
Marca: 

18 Saco de lixo de 30 lt, pacote com 100 unidades, confeccionado 
em polietileno na cor preta, sem odor, espessura mínima 6 
micras. Atendendo as Normas da ABNT.
Marca: 

19 Esponja de lã de aço carbono, de 
de oxidação, pacote com 08 unidades.
Marca: 

20 Sabonete líquido, Pronto para usar, sem diluir, espesso, galão 
com 5 litros. Com Registro na Anvisa. 
composição, código de barras, químico 
utilização e precauções e identificação da empresa.

  Marca: 
 

21 Cera líquida amarela, auto brilho, com fragrância, dispensando o 
uso de enceradeira, galão com 05 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 
empresa. 
Marca: 

22 Cera líquida vermelha, auto brilho, com fragrância, dispensando 
o uso de enceradeira, galão com 05 
Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 
químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa. 
Marca: 

23 Papel higiênico com folha simples picotada, branco, 
alta qualidade, embalados em pacotes de 4 rolos de no mínimo 
10cm x 30 mt cada, em fardo com 16 pacotes.
Marca: 

24 Papel higiênico com folha simples, branco, rolão,
celulose, com 10cm de largura x 300 metros, 
rolos. 
Marca: 

25 Papel toalha em bobina, premium,
mínimo 20cm x 200m, 100% celulose, no mínimo 30 de 
gramatura, para dispenser com uso de bobina, em fardos com 
06 rolos. 
Marca: 

26 Lustra móveis, cremoso, frasco de 
registro na Anvisa. Apresentar no rótulo: composição, código de 
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lavanda, biodegradável, não conter clorofluorcarbono. 
Obedecer normas de comercialização ABNT/INMETRO, 
comprovar registro do produto na ANVISA. Apresentar no 

 de barras, químico responsável, 
modo de utilização e precauções e identificação da empresa. 
Embalagem metálica c/360ml. Fragrâncias diversas.  

Saco de lixo de 100 lt, pacote com 100 unidades, espessura 
mínima 8 micras. Atendendo as Normas da ABNT. 

1.121 pcte

Saco de lixo de 30 lt, pacote com 100 unidades, confeccionado 
em polietileno na cor preta, sem odor, espessura mínima 6 
micras. Atendendo as Normas da ABNT. 

1.226 pcte

Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais 
de oxidação, pacote com 08 unidades. 

1.617 pcte

Sabonete líquido, Pronto para usar, sem diluir, espesso, galão 
Com Registro na Anvisa. Apresentar no rótulo: 

composição, código de barras, químico responsável, modo de 
utilização e precauções e identificação da empresa. 

887 galão

Cera líquida amarela, auto brilho, com fragrância, dispensando o 
uso de enceradeira, galão com 05 litros. Com Registro na Anvisa. 
Apresentar no rótulo: composição, código de barras, químico 
responsável, modo de utilização e precauções e identificação da 

447 galão

Cera líquida vermelha, auto brilho, com fragrância, dispensando 
o uso de enceradeira, galão com 05 litros. Com Registro na 

Apresentar no rótulo: composição, código de barras, 
químico responsável, modo de utilização e precauções e 

457 galão

Papel higiênico com folha simples picotada, branco, neutro, de 
alta qualidade, embalados em pacotes de 4 rolos de no mínimo 
10cm x 30 mt cada, em fardo com 16 pacotes. 

1.216 fardo

Papel higiênico com folha simples, branco, rolão,luxo 100% 
celulose, com 10cm de largura x 300 metros, em fardos com 08 

794 fardo

premium, branco, com rolo de no 
mínimo 20cm x 200m, 100% celulose, no mínimo 30 de 
gramatura, para dispenser com uso de bobina, em fardos com 

1.326 fardo

Lustra móveis, cremoso, frasco de 200ml. Com fragrância. Com 
Apresentar no rótulo: composição, código de 

1.053 unid
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pcte   

pcte   

pcte   

galão   

galão   

galão   

fardo   

fardo   

fardo   

unid   
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barras, químico responsável, modo de utilização e precauções e 
identificação da empresa. 
Marca: 

27 Limpa vidros com álcool. Composição: Lauril, eter sulfato de 
sódio, álcool texilado, coadjunvantes, corante, perfume e água. 
Embalagem de 500 ml tipo pulverizada, anatômica, com rosca, 
possibilitando a utilização de refil, ponta do gatilho com sistema 
de fechamento giratório: on/off.
Marca: 

28 Refil esfregão MOP úmido em algodão, com fibras naturais de 
alta resistência, para limpeza interna, cor branca ou cru. 
Marca: 

29 Escova sanitária plástica, com cerdas de nylon, cabo plástico e 
suporte/estojo.  
Marca: 

 
 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 Prazo de entrega: 0
recebimento da Autorização de Fornecimento.

 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.
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barras, químico responsável, modo de utilização e precauções e 

Limpa vidros com álcool. Composição: Lauril, eter sulfato de 
sódio, álcool texilado, coadjunvantes, corante, perfume e água. 
Embalagem de 500 ml tipo pulverizada, anatômica, com rosca, 
possibilitando a utilização de refil, ponta do gatilho com sistema 

echamento giratório: on/off. Com registro na Anvisa. 

596 unid

Refil esfregão MOP úmido em algodão, com fibras naturais de 
alta resistência, para limpeza interna, cor branca ou cru.  

168 unid

Escova sanitária plástica, com cerdas de nylon, cabo plástico e 221 unid

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  

05 (cinco) dias úteis para entrega dos produtos, contados da data de 
Autorização de Fornecimento. 

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. 

 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
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unid   

unid   

unid   

) dias úteis para entrega dos produtos, contados da data de 

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, 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 

A empresa ______________________________________________, com sede na 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

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

estabelecidos no edital de Pregão Presencial nº 

10.520/2002. 

 

 
 
OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital.
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ANEXO II 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ______________________________________________, com sede na 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

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

estabelecidos no edital de Pregão Presencial nº 02/2021, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

São  S eb as t i ão  do  Ca í/R S   CEP :  9 5 7 60 -00 0  
l i c i tac ao@sao s eb ast i aodo c a i . r s . go v . br  

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 

, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital. 
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Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

portador da cédula de identidade 

____________________________, a participar do 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando

_______________________________

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes

 

 
OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital.
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021  

REGISTRO DE PREÇOS 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

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

ador da cédula de identidade nº ___________________________ e do CPF nº 

____________________________, a participar do Pregão Presencial nº 02

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.

 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital.
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Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

nº ___________________________ e do CPF nº 

02/2021, na qualidade de 

se em nome da empresa 

___, CNPJ nº __________________________, bem 

ao certame. 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital. 
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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/

que não possuímos em nosso 

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.
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ANEXO IV 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
MODELO DE 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/

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. 

 
 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
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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 8.666/1993, de 

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 
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Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um 
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. Júlio César Campani, 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, 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e 
xxx.xxx.xxx-xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição 
de diversos materiais de higiene e limpeza para as escolas
educação infantil, Centro Integrado, CEMACA e diversas Secretarias Municipais, de acordo com as 
necessidades da Administração, conforme 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contrata
estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº 
vencedora da licitação, os produtos abaixo discriminados: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO

  
  
  

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 
materiais solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes.

Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí
com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
 
CLÁUSULA QUARTA: Todas as
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada.
 
CLÁUSULA QUINTA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura, durante o qual o Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos 
instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Durante a vigência da ata, os 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
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ANEXO V 

 
MINUTA -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 
 

Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campani, com sede à Rua 
426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATADO, 

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e 

têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição 
diversos materiais de higiene e limpeza 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, conforme disposto no edital de Pregão Presencial nº 

A Contratada obriga-se a fornecer, ao Contratante, conforme condições 
edital de Pregão Presencial nº 02/2021, anexos, e de acordo com a proposta 

vencedora da licitação, os produtos abaixo discriminados:  

DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT 
ESTIMADA 

 
 
 

Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 
materiais solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes.

Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada 

pro rata. 

as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos 

Durante a vigência da ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

São  S eb as t i ão  do  Ca í/R S   CEP :  9 5 7 60 -00 0  
l i c i tac ao@sao s eb ast i aodo c a i . r s . go v . br  

lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campani, com sede à Rua 
426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATADO, 

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 

têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição 
municipais de ensino fundamental e de 

educação infantil, Centro Integrado, CEMACA e diversas Secretarias Municipais, de acordo com as 
Pregão Presencial nº 02/2021. 

se a fornecer, ao Contratante, conforme condições 
02/2021, anexos, e de acordo com a proposta 

 
UNID. VALOR 

UNIT. 
  
  
  

Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 
materiais solicitados, mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes. 

Parágrafo único. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
lo, e a Administração compensará a contratada 

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, correrão por conta da Contratada. 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua 
Contratante não será obrigado a adquirir os quantitativos previstos neste 

registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
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do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
sofrerem redução. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A entrega dos produtos solicitados deverá ser feita diretamente nas escolas e 
secretarias, conforme a necessidade da Administração
edital de Pregão nº 02/2021, em horário de expediente, 
data de Autorização de Fornecimento.
 
CLÁUSULA OITAVA: O registro do fornecedor será cancelado quando
ata de registro de preços; b) 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
prevista nos incisos III ou IV do caput do art.
de 2002. 
Parágrafo único: O cancelamento de regi
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
CLÁUSULA NONA: O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados, a) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação d
penalidades estabelecidas no Edital.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram
definidos no respectivo edital
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí.
 
E por estarem justos e contratados, mandou
surta os efeitos legais e jurídicos.
 

São Sebastião do Caí, RS, ______, __________________ de 20
 
 

__________________________                        ________________________
Contratante
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do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 

A entrega dos produtos solicitados deverá ser feita diretamente nas escolas e 
secretarias, conforme a necessidade da Administração, nos endereços constantes no 
edital de Pregão nº 02/2021, em horário de expediente, no prazo de 05 (cinco
data de Autorização de Fornecimento. 

O registro do fornecedor será cancelado quando: a) descumprir as condições da 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

, a) por razão de interesse público; ou b) a pedido do fornecedor.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação d
penalidades estabelecidas no Edital. 

DÉCIMA PRIMEIRA: As condições gerais do fornecimento, tais como as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram

al. 

SEGUNDA: 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 
surta os efeitos legais e jurídicos. 

São Sebastião do Caí, RS, ______, __________________ de 20

__________________________                        ________________________
Contratante         Contratada
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do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 

A entrega dos produtos solicitados deverá ser feita diretamente nas escolas e 
endereços constantes no ANEXO VII do 

05 (cinco) dias úteis contados da 

descumprir as condições da 
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) sofrer sanção 

no art. 7º da Lei nº 10.520, 

s hipóteses a, b e d será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

a pedido do fornecedor. 

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

ondições gerais do fornecimento, tais como as obrigações da 
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 

Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 

se lavrar o presente termo, em 02 (duas) vias, para que 

São Sebastião do Caí, RS, ______, __________________ de 20xx. 

__________________________                        ________________________ 
Contratada 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 

A empresa _____________________________________________

____________________________

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

______________________________

_________________________

___________________, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº 02/2021

cabíveis e sob as penas da lei, que está enquadrada como 

empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, 

usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 

e EPP e MEI, somando-se aind

devidamente previsto no pertinente Edital.
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ANEXO VI 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 
 

A empresa _____________________________________________________, com sede no endereço 

_______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________________,

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

__________, portador da Carteira de Identidade RG 

__________, do CPF nº _________________________ e registro profissiona

__, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

Pregão Presencial nº 02/2021, declara expressamente, ciente das sanções administrativ

cabíveis e sob as penas da lei, que está enquadrada como _______________________ (microempresa, 

empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, 

previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, no caso das ME 

se ainda o art. 34 da Lei nº 11.488/2007 em se tratando de cooperativas, 

devidamente previsto no pertinente Edital. 

Local e data 

 
 

Assinatura do Contador  
Nome completo e CPF 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR nº 123/2006. 

________, com sede no endereço 

___________________________, 

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

da Carteira de Identidade RG nº 

___ e registro profissional nº 

__, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

, declara expressamente, ciente das sanções administrativas 

__________________ (microempresa, 

empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, 

123/2006 e suas alterações, no caso das ME 

11.488/2007 em se tratando de cooperativas, 
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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: LisianeBender 
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, 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30mi
 
5) ESCOLA  MUNICIPAL CONCEIÇÃO 
DIRETORA: Andreia 
Endereço: Rua Eva de Azevedo Vieira,01, Conceição
Horário de funcionamento: 6h30
 
6) ESCOLA ANEXO II PEDACINHO DO CÉU
Travessa 02 – s/n – Bairro, São Martim
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min
 
7) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTO ANTÔNIO
Rua 7 de Setembro, 879, Navegantes
CNPJ- 90873480-0001-98 
Horário de funcionamento: 6h3
 
8) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO
Av. Oswaldo Aranha, 107, Vila Rica
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ANEXO VII 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

: 
 

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 

Endereço: Rua Olavo Flores, 01, Vila Rica 
rário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

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

Endereço: Estrada da Barra do Cadeia, Lajeadinho 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

4) E.M. E. I. DONA NORINHA  
DIRETORA: Miguelina Rodrigues Veronezi 

 299, Lot. Popular 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

5) ESCOLA  MUNICIPAL CONCEIÇÃO -EMEI 

Endereço: Rua Eva de Azevedo Vieira,01, Conceição 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

NEXO II PEDACINHO DO CÉU- São Martim  
Bairro, São Martim 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

7) ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTO ANTÔNIO 
Rua 7 de Setembro, 879, Navegantes 

Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

8) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR PERFEITO 
Av. Oswaldo Aranha, 107, Vila Rica 
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Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min
 
9) E.M.SÃO JOSÉ 
Endereço: Rua Vereador José Goulart
Horário de funcionamento:  Manhã: 7h30min às 11h30min 
 
10) E.M. GENERAL DAVID CANABARRO
Endereço: Av. Conceição-s/nº 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min 
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 
 
12) E.M. DR. ALBERTO PASQUALINI
Endereço: Estrada da Divisa/Areião
Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min 
 
13) E.M. CORONEL PAULINO TEIXEIRA
Endereço: Maçonaria- estrada que leva ao Santuário
Horário de funcionamento: Manhã: 7h45min às 11h45min 
Projeto turno Integral  
 
14) E.M. OLAVO BILAC 
Endereço: Campestre Santa Teresinha
Horário de funcionamento: Manhã: 7h15min às 11h15min
 
15 ) E.M. DONA AUGUSTA DE VARGAS
Endereço: Estrada de Santa Teresinha
Horário de funcionamento: Manhã: 7h às 11h
 
16) E.M. WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL
Endereço: Rua Padre João Wagner
Horário de funcionamento: Manhã: 7h às 11h
 
17) E.M. BENNO SEIDEL (ANTIGA ESCOLA 
Endereço: Vigia 
Horário de funcionamento: Manhã: 
 
18) E.M. SANTO INÁCIO 
Endereço: Pareci Velho 
Horário de funcionamento: 7h45min às 15h45min 
 
19) E.M. RENASCER 
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Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

Endereço: Rua Vereador José Goulart-s/nº-Loteamento São José 
funcionamento:  Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 13h às17h

10) E.M. GENERAL DAVID CANABARRO 
s/nº - Vila São Martim 

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

M CORONEL PEDRO DE ALENCASTRO GUIMARÃES 
Bairro Navegantes 

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

12) E.M. DR. ALBERTO PASQUALINI 
Areião 

e funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 12h30min às 16h30min

13) E.M. CORONEL PAULINO TEIXEIRA 
estrada que leva ao Santuário 

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

Endereço: Campestre Santa Teresinha 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h15min às 11h15min 

15 ) E.M. DONA AUGUSTA DE VARGAS 
Endereço: Estrada de Santa Teresinha- em frente à Agrosul 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h às 11h 

16) E.M. WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL 
Endereço: Rua Padre João Wagner- Estrada principal- Chapadão 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h às 11h 

BENNO SEIDEL (ANTIGA ESCOLA PADRE LUÍZ MÜLLER) 

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

Horário de funcionamento: 7h45min às 15h45min - Projeto Turno Integral 
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Tarde: 13h às17h 

Tarde: 12h30min às 16h30min 

Tarde: 13h às 17h - Noite: 18h às 22h 

Tarde: 12h30min às 16h30min 

Tarde: 12h30min às 16h30min 

30min às 17h30min 
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Endereço: Rua das Pitangueiras, 303
Horário de funcionamento: Manhã: 7h30min às 11h30min 
Projeto Turno Integral 
 
20) E.M. CONCEIÇÃO 
Endereço: Rua Eva de Azevedo Vieira, 40
Horário de funcionamento: Manhã: 7h40min às 11h40min 
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 
 
 22) CENTRO INTEGRADO 
Endereço: Rua General Câmara,731
Horário de funcionamento: 7h30 às 17h 
 
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
 
24) UBS LOTEAMENTO POPULAR
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 315, Loteamento Popular
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h
 
25) UBS CONCEIÇÃO 
Endereço: Rua Dona Vicentina, S/N, 
Horário de Funcionamento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h
 
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 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h
 
28) CAPS 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 509 
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h
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Endereço: Rua das Pitangueiras, 303-Loteamento Laux 
Manhã: 7h30min às 11h30min - Tarde: 13h às 17h

Endereço: Rua Eva de Azevedo Vieira, 40- Bairro Conceição 
Horário de funcionamento: Manhã: 7h40min às 11h40min - Tarde: 13h às 17h

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

Endereço: Rua General Câmara,731-Bairro Navegantes 
Horário de funcionamento: 7h30 às 17h - Projeto Turno Integral 

Endereço: Rua 1º de Maio, 513  
Horário de funcionamento: 7h30 às 11:30h e das 13hs às 17hs     

 

Endereço: Rua G, S/N, São Martim 
8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

24) UBS LOTEAMENTO POPULAR 
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 315, Loteamento Popular 

8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

Endereço: Rua Dona Vicentina, S/N, Conceição 
8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

Endereço: Rua Oderich, 959, Navegantes 
8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

27) CENTRO DE SAUDE DR. BRUNO CASSEL 
nstant, 182 – Centro 

8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 509 – Centro 
8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 
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Tarde: 13h às 17h 

Tarde: 13h às 17h 

Endereço: Estrada do Campestre da Conceição (antiga Escola Nossa Senhora dos Navegantes) 
Tarde: 13h às 16h 
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29)  BIBLIOTECA 
Endereço: Rua Coronel Paulino Teixeira, 
Horário de funcionamento: Fechado em s
Das 8h às 11:30h e das 13:30h às 19hs.
 
30)  MUSEU 
Endereço: Rua Treze de Maio, 784, Centro
Horário de Funcionamento: 8hs às 11:30h
 
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
 
35) SECRETARIA DA AGRICULTURA
Endereço: Av. Dr. Bruno Cassel, nº 170, Centro
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h
 
36) SECRETARIA DE OBRAS 
Endereço: Av. Dr. Bruno Cassel,
Horário de Atendimento: 8hs às 11:30h
 
37) EMEI TIA JUSSARA 
Endereço: Rua José Bonifácio,535, Quilombo
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min
 
38) ANEXO II - EMEI TIA JUSSARA
Endereço: Rua Tiradentes, n.º 157, Navegantes
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min
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Rua Coronel Paulino Teixeira, 575, Centro 
o de funcionamento: Fechado em segunda-feira pela manhã 

e das 13:30h às 19hs. 

Endereço: Rua Treze de Maio, 784, Centro 
de Funcionamento: 8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 562, Centro 

8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

Rua Olavo Flores, 180, Vila Rica, junto ao Parque Centenário 
8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

Endereço: Rua Olavo Flores, 180, Vila Rica 
8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

CRAS 
Endereço: Rua Ari Baierle, 177, Centro 

8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

35) SECRETARIA DA AGRICULTURA 
Endereço: Av. Dr. Bruno Cassel, nº 170, Centro 

8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

Endereço: Av. Dr. Bruno Cassel, 170, Centro 
8hs às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

Endereço: Rua José Bonifácio,535, Quilombo 
Horário de funcionamento: 6h30min às 18h30min 

EMEI TIA JUSSARA (EMEI BERGAMOTINHA) 
Tiradentes, n.º 157, Navegantes 

6h30min às 18h30min 
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