
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2017. 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 068/2017. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

O MUNICÍPIO DE JACUIZINHO, Estado do Rio Grande do Sul, 

Pessoa Jurídica de Direito Público inscrita no CNPJ sob Nº 04.217.901/0001-90, com sede na 

Avenida Eloí Tatim da Silva, nº 407, centro, na cidade de Jacuizinho/RS – CEP 99.457-000, 

representada por seu Prefeito Municipal, Sr. VOLMIR PEDRO CAPITANIO, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que se encontra em aberto o Processo Licitatório Nº 

068/2017, na Modalidade de Pregão Presencial Nº 029/2017 do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, e que 09hs00min do dia 17 de agosto de 2017, na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Jacuizinho-RS, localizada no endereço acima mencionado, se reunirão, em Sessão 

Pública, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio designados, com a finalidade de receber Propostas e 

Documentos de Habilitação, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE 

EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme descrito na cláusula 1ª - 

Do objeto deste instrumento Convocatório, processando-se esta Licitação nos termos da Lei 

Federal Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal Nº 022/2010 de 25 de maio de 

2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal Nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:  

I. TERMO DE REFERÊNCIA; 

II. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;  

III. FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;  

IV. MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 

V. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA – 

cumprimento da Lei Complementar 123/2006;  

VI. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA 

NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO;  

           VII – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO; 

           VIII – MODELO DE MINUTA DE CONTRATO. 

 

01 – DO OBJETO: 

 

O presente Edital de Licitação nº 068/2017, na Modalidade de Pregão Presencial nº 

029/2017, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE 

EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme descritos no Anexo I – 

Termo de Referência deste Edital. 

A (s) empresa (s) licitante(s) vencedora(s) deverá (ão) entregar sem nenhum custo todos os 

Materiais adquiridos neste pregão presencial.  

 

02 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 



Para participação na presente Licitação, o Licitante Proponente, além de atender ao 

disposto na Cláusula 07 deste Edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, 

como de n° 01 – Proposta Financeira e n° 02 – Documentos de Habilitação, até o dia, hora e local 

mencionados no preâmbulo deste Edital, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

Envelope 01 

AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO – RS. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2017 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA. 

PROPONENTE: (nome completo) 
 e 

Envelope 02 

AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO - RS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2017 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO. 

PROPONENTE: (nome completo) 

 

03 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 

devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada. 

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

identidade; 

3.3 - A documentação referente ao credenciamento de que trata o Item 3.1 deverá ser apresentada 

fora dos envelopes. 

3.4 - O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

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

apresentar: 

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

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

sociedade por ações; 

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

sociedade civil; 

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

obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar (modelo anexo VII): 

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, § 1º, do Código Civil, em especial o 

nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o 

nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

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

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame.  



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

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

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

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

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

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

Licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.6 - A empresa licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste 

edital, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, de que 

se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte – Modelo Anexo V. 

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

de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 

42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 

e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 

que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada 

por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 

04 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

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

demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2 - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma Licitante retardatária. 

4.3 - O Pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão: 

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

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

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação - Modelo 

Anexo II. 

 

05 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

 

5.1 – A Proposta financeira deverá ser apresentada conforme o FORMULÁRIO PADRONIZADO 

DE PROPOSTA – Anexo III, em moeda corrente nacional e sem rasuras; deverá ser apresentada 

com a MARCA, e com o preço unitário por item, bem como do seu total, de acordo com as 

condições de pagamento previstas na Cláusula 11 deste Edital. 

5.2 - A proposta deverá indicar claramente: razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual, 

devendo estar devidamente datada e assinada pelo representante legal da Licitante. 

5.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

recepção. 

5.4 – OS PREÇOS MÁXIMOS a serem aceitos pela Administração Municipal, para a aquisição 

dos eletrodomésticos e materiais de informática, objeto deste Pregão, serão os preços que 

constam em cada item no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. 

5.5 – Os Itens que apresentarem preços superiores aos constantes na sub-cláusula 5.4, não serão 

aceitos e serão desclassificados. 

5.6 – As propostas devem obedecer à qualificação técnica dos produtos descritos no Anexo I. 



06 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

6.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de 

valor mais baixo por Item e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, 

poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos subitens abaixo, até a proclamação 

da vencedora. 

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

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

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

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

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

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

até a proclamação da vencedora. 

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

determinação da ordem de oferta dos lances. 

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

Licitante, obedecida à ordem prevista nos Itens 6.3 e 6.4. 

6.5 – Dada a palavra à licitante, esta disporá de até cinco (5) minutos para apresentar nova 

proposta.  

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

6.7 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades constantes da Cláusula 12 deste edital. 

6.8 - O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão da Licitante da etapa competitiva, relativa ao respectivo Item, e, conseqüentemente, no 

impedimento de apresentar novos lances para o Item, sendo mantido o último preço apresentado 

pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9 - Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço por Item e o valor estimado para a aquisição, podendo o Pregoeiro negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 

Licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

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

apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-

a com os valores consignados em planilhas, decidindo motivadamente a respeito. 

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

declarada vencedora em cada Item, a Licitante que ofertar o menor preço para o respectivo Item, 

desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 

compatível com o preço de mercado. 

6.13 – Serão desclassificadas as propostas que: 

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

b) apresentarem preços por item superior aos previstos no sub-cláusula 5.4 deste edital, e somente 

relativo ao item ou itens, cujos preços ultrapassarem o limite constante da sub-cláusula antes 

mencionada; 

c) contiverem opções de preços alternativos; 

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

e) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 

da Cláusula 5ª deste edital; 

f) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 



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

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

conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, § 2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem aos itens 3.5 e 3.5.1, deste edital. 

6.15.1 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 

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

6.16 - Ocorrendo o empate, na forma da sub-cláusula anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

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

valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior 

àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame. 

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

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem 

de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do sub-cláusula 6.15.1 deste edital, a apresentação 

de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

 

6.17 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências da sub-cláusula 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame, para cada Item, o 

licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18 - O disposto nas sub-cláusulas 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

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

porte ou cooperativa. 

6.19 - Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das Licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 

interpostos. 

6.20 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste 

Município, conforme sub-cláusula 17.1 deste edital. 

6.21 - Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as Licitantes presentes. 

 

07 – DA HABILITAÇÃO 

 

7.1 - Para fins de habilitação neste Pregão, a Licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os seguintes documentos: 

 

7.1.1 - Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo anexo IV; 

 

 

 



7.1.2 – Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 

 

a) Prova de inscrição no CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIC/DIRE) e do Município 

ALVARA; 

c) - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

d) - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores. 

 

7.1.3 – Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art. 29, da Lei 8.666/93): 

 

a) - Prova de regularidade junto as Fazendas Federal (Incluindo as Contribuições Previdenciárias), 

Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do Licitante Proponente; 

b) - Prova de regularidade relativo ao FGTS; 

c) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

7.1.4 – Declaração do licitante proponente de concordância com os termos do edital e da não 

ocorrência de fatos impeditivos à participação em licitação - Modelo Anexo VII. (Por fora do 

envelope junto ao Credenciamento). 

 

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

cláusula 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos na sub-cláusula 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

7.2.1 - O prazo de que trata a sub-cláusula anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

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

e durante o transcurso do respectivo prazo. 

7.2.2 - Ocorrendo a situação prevista na sub-cláusula 7.2, a sessão do pregão será suspensa, 

podendo o Pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando as 

Licitantes já intimadas a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da 

habilitação. 

7.2.3 - O benefício de que trata a sub-cláusula 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de 

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

alguma restrição. 

7.2.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado na sub-cláusula 7.2, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto na sub-cláusula 8.2, sem prejuízo das 

penalidades previstas na sub-cláusula 12.1, alíena a, deste edital. 

7.3 – O envelope de Documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a Licitante retirá-lo, após aquele 

período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

08 – DA ADJUDICAÇÃO 



8.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Licitante que ofertar o menor 

preço para o Item, será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do respectivo Item, do 

presente certame. 

8.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subseqüentes relativas ao Item e qualificação das Licitantes, na ordem de 

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

respectiva Licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará as vencedoras 

por Item e, a seguir, proporcionará as Licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, 

importará na decadência do direito de recorrer por parte da Licitante. 

 

09 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

9.1 - Tendo a Licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do Pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 

de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 

razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 

subir, 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 dado causa à demora. 

 

10 – DO CONTRATO 
 

10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até dois (02) dias 

corridos, convocará os adjudicatários de cada Item, para assinar o contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei 8.666/93. 

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

desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do referido prazo. 

10.3 – O prazo de vigência do presente Instrumento Contratual será de 30 dias a contar da 

assinatura do presente contrato, ou até que a CONTRATADA cumpra com a entrega total dos 

materiais objeto deste Contrato, com os acréscimos legais, podendo ser prorrogado a critério da 

administração. 

10.4 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição dos produtos objeto do presente Contrato, 

até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial atualizado deste Instrumento Contratual. 

10.5 - A minuta do Contrato a ser firmado com o Licitante Vencedor consta do Anexo VIII deste 

Edital dele sendo parte integrante. 

 

 



11 – DO PAGAMENTO 
 

11.1 - O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA junto à Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Jacuizinho/RS ou via bancária, no prazo de até quinze (15) dias após a 

entrega dos eletrodomésticos e dos materiais de informática, pela Secretaria Municipal de 

Administração, Finanças e Planejamento. 

 

12 – DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DA MERCADORIA: 

 

12.1 – Será realizada as entregas na sede do Centro Administrativo Municipal, sito a Rua Eloi 

Tatim da Silva, 407, na cidade de Jacuizinho RS. 

 

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As Despesas desta licitação correrão 

por conta da dotação orçamentária, constante do Parecer Contábil, anexo à requisição 

administrativa nº 068/2017, a qual é parte integrante do presente processo licitatório. 

 

14 – DAS PENALIDADES 

 

14.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja, na condição de participante do Pregão ou de 

contratada, as Licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida na Licitação: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;  

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

e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor estimado da contratação; 

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

prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato; 

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

pelo prazo de 03 (três) anos e multa de até 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

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

pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 

contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

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

Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do contrato. 

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

14.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 



15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação deste Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Jacuizinho/RS, 

Setor de Licitações, sito à Avenida Eloi Tatim da Silva, nº407, centro, ou pelos telefones 

(55).3629-1087 ou 3629-1002, no horário das 08hs00min as 12hs00min e das 13hs30min as 

17hs30min, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para o recebimento dos 

envelopes. 

15.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados, no Município, no Setor de Licitações. 

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

ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

15.4 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 

seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

15.5 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

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

servidor público municipal membro da Comissão Permanente de Licitações. Os documentos 

extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de 

seus dados pela Administração. 

15.6 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor 

inicial contratado. 

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

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.8 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666-93). 

15.9 - A Administração poderá indicar prepostos, convenientemente credenciados junto a 

contratada, com autoridade para exercer, em nome da Administração, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização dos materiais a serem adquiridos.  

15.10 - É assegurado à fiscalização do Município, o direito de ordenar a suspensão da entrega dos 

bens sem prejuízos das penalidades a que ficar sujeita a contratada e sem que esta tenha direito a 

qualquer indenização. 

15.11 – Fica eleito o Foro da Comarca de Salto do Jacuí/RS, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos deste Pregão e do contrato dele decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 

mais privilegiado que seja. 

 

Jacuizinho/RS, 01 de agosto de 2017. 

 

VOLMIR PEDRO CAPITANIO 
Prefeito Municipal                      



ANEXO I – TERMO DE REFRENCIA 

 
1 . DOS VALORES REFERÊNCIAIS: 

Os valores de referência a serem aceitos pelo pregoeiro para cada item serão: 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

 Item Descrição Quant. Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 Caneta marca texto, caixa com 12 unidades 04 R$ 19,00 R$ 76,00 

02 Clipes metalico nº. 4/0, caixa com 50 unidades 24 R$ 2,05 R$ 49,20 

03 Clipes metalico nº. 2/0, caixa com 100 unidades 60 R$ 2,05 R$ 123,00 

04 Fita adesiva larga transparente (45 mm x 50 m) 97 R$ 3,29 R$ 319,13 

05 Cola adesiva em bastao embalagem 09 gr 25 R$ 1,19 R$ 29,75 

06 Grampeador para grampo 26/6 (Modelo alicate) 18 R$ 33,89 R$ 610,02 

07 Colchetes nº. 08, caixas com 72 unidades 08 R$ 5,19 R$ 41,52 

08 Grampo 26/6 (cobre), caixa com 5000 unidades 30 R$ 4,39 R$ 131,70 

09 Copo plastico 50 ml (cafe) pacote com 100 

unidades 

02 R$ 2,79 R$ 5,58 

10 Copo plástico 200 ml, pacote com 100 unidades 33 R$ 4,49 R$ 148,17 

11 Copo plastico 300 ml pacote com 100 unidades 02 R$ 6,49 R$ 12,98 

12 Pistola de cola quente pequeno 11 R$ 12,89 R$ 141,79 

13 Pistola de cola quente grande 11 R$ 18,89 R$ 207,79 

14 Bastao de cola quente fino 205 R$ 0,79 R$ 161,95 

15 Bastao de cola quente grosso 200 R$ 1,18 R$ 236,00 

16 Estilete medio 05 R$ 1,98 R$ 9,90 

17 Folha EVA emborrachado simples lisa (40 cm 

x 60 cm), com 02 mm de espessura (Diversas 

cores) 

730 R$ 1,68 R$ 1.226,40 

18 Lapis de cor grande caixa com 12 unidades 100 R$ 5,98 R$ 598,00 

19 Papel Pardo rolo com 10 KG 07 R$ 67,89 R$ 475,23 

20 Caneta de retropojetor ponta fina, cor azul, 

caixa com 12 unidades. 

05 R$ 31,39 R$ 156,95 

21 Pendrive 4 G 12 R$ 18,90 R$ 226,80 

22 Fita adesiva transparente 12 mm x 50 m 75 R$ 1,88 R$ 141,00 

23 Fita crepe (19 mm x 20 m) 65 R$ 3,19 R$ 207,35 

24 Regua de 30 cm 105 R$ 0,84 R$ 88,20 

25 Envelope pardo grande 400 R$ 0,49 R$ 196,00 

26 Sacola plástica fardo com 1000 03 R$ 34,78 R$ 104,34 

27 Envelope branco grande 200 R$ 0,89 R$ 178,00 

28 Envelope branco pequeno 200 R$ 0,39 R$ 78,00 

29 Alcool liquido 96 % embalagem de 01 L 12 R$ 7,98 R$ 95,76 

30 Caderno grande espiral 96 folhas 150 R$ 4,48 R$ 672,00 

32 Papel verge cores diversas (180 g/m²), pacotes 

com 50 unidades. 

10 R$ 18,89 R$ 188,90 

33 Percevejos 100 g, caixa com 100 unidades 15 R$ 2,47 R$ 37,05 



34 TNT rolo de 50 m, cores diversas 41 R$ 76,98 R$ 3.156,18 

35 Papel dobradura com cores diversas 100 R$ 0,98 R$ 98,00 

36 Papel dupla face cores diversas 100 R$ 1,47 R$ 147,00 

37 Papel laminado com cores diversas 50 R$ 1,47 R$ 73,50 

38 Papel crepon 160 R$ 1,47 R$ 235,20 

39 Rolo de saco plástico grande transp. 5 kg com 

100 unidades 

10 R$ 7,49 R$ 74,90 

40 Tesoura escolar média 125 R$ 2,98 R$ 372,50 

41 Tesoura grande 22 R$ 6,98 R$ 153,56 

42 Lapis preto nº. 2, diâmetro de 6,5 a 7,5 mm, 

comprimento 170 a 180 mm, diâmetro de 

grafite aproximadamente 200, formato 

cilíndrico ou sextavado, tinta e verniz não 

tóxicos, dureza da grafite B ou HB, cor da 

grafite preto, caixa com 144 unidades. 

12 R$ 58,97 R$ 707,64 

43 Tinta tempera cx com 06 unidades, potes de 

250 ml cores diversas 

27 R$ 32,94 R$ 889,38 

44 Pincel atômico, cx com 06 unidades, cores 

diversas 

24 R$ 17,94 R$ 430,56 

45 Cola de isopor 90 gr 40 R$ 5,48 R$ 219,20 

46 Envelope pardo pequeno 200 R$ 0,21 R$ 42,00 

47 Envelope pardo medio 200 R$ 0,34 R$ 68,00 

48 Cartolina (50 x 66 cm) 150 gr 350 R$ 0,78 R$ 273,00 

49 Clipes metalicos 1/0 caixa com 100 unidades 05 R$ 2,98 R$ 14,90 

50 Fita dupla face transparente 02 R$ 5,47 R$ 10,94 

51 Pasta transparente com elástico 65 R$ 2,00 R$ 130,00 

52 Pincéis para quadro branco 20 R$ 5,99 R$ 119,80 

53 Cola Gliter caixa com 06 unidades de 23 

gramas 

10 R$ 12,98 R$ 129,80 

54 Caneta hidrocor pequena com 12 cores 50 R$ 4,98 R$ 249,00 

55 Folhas de Oficio pacote A4 210 x 97 caixa com 

5000 unidades 

05 R$ 173,80 R$ 869,00 

56 Giz de cera caixa com 12 cores 50 R$ 3,98 R$ 199,00 

57 Cola lavável 110g, caixa com 12 unidades 01 R$ 54,00 R$ 54,00 

58 Perfurador tamanho médio 03 R$ 27,00 R$ 81,00 

59 CDs virgem 20 R$ 0,85 R$ 17,00 

60 Pranchetas 05 R$ 4,20 R$ 21,00 

61 Caneta esferográfica, acrílico, corpo 

transparente, hexagonal, ponta com esfera de 

tungstênio de 01 mm, largura de linha 0,4 MM, 

corpo e tampa da caneta ventilados, tinta 

escura, na cor azul e preta, caixa com 50 

unidades. 

06 R$ 45,00 R$ 270,00 

62 Grampo 13-23/13, caixa com 5000 unidades 04 R$ 6,32 R$ 25,28 

63 Porta canetas 01 R$ 9,48 R$ 9,48 

64 Tinta para carimbo preta, 40 ml 10 R$ 4,50 R$ 45,00 

65 Jarra elétrica 1,8 litros 01 R$ 150,00 R$ 150,00 



66 Chaleira de alumínio, 2 litros 01 R$ 45,00 R$ 45,00 

67 Pastas AZ 30 R$ 6,30 R$ 189,00 

68 Pastas suspensas 30 R$ 2,99 R$ 89,70 

69 Borracha nº. 20, caixa com 20 unidades 01 R$ 14,70 R$ 14,70 

70 Corretivos – 18 ML, caixa com 12 unidades 01 R$ 27,84 R$ 27,84 

71 Identificadores para pastas suspensas, pacote 

com 50 unidades 

01 R$ 11,00 R$ 11,00 

72 Extrator de grampos, espátula aço inox ACC 05 R$ 3,98 R$ 19,90 

73 Apontador de lápis, simples 05 R$ 0,97 R$ 4,85 

74 Papel cartão 50 x 70 (48,00 x 66cm), cores 

diversas. 

60 R$ 2,40 R$ 144,00 

75 Alfinetes finos, em aço inox, para costura com 

cabeça (caixa com 680 unidades) 

20 R$ 5,88 R$ 117,60 

76 Colchetes nº. 06 (Caixa com 72 unidades) 02 R$ 3,74 R$ 7,48 

77 Colchetes nº. 12 (Caixa com 72 unidades) 02 R$ 8,54 R$ 17,08 

78 Marca texto (Caixa com 12 unidades) 

(Amarela) 

02 R$ 26,88 R$ 53,76 

79 Caixa organizadora plástica c/ tampa de 50 

litros, com travas e tampa. 

02 R$ 57,58 R$ 115,16 

80 Caixa organizadora plástica c/ tampa de 20 

litros, com travas e tampa. 

02 R$ 29,98 R$ 59,96 

81 Caixa organizadora plástica c/ tampa de 10 

litros, com travas e tampa. 

02 R$ 20,98 R$ 41,96 

82 Jarra plástica transparente c/ tampa de 05 litros 03 R$ 28,80 R$ 86,40 

83 Jarra plástica transparente c/ tampa de 02 litros 03 R$ 15,00 R$ 45,00 

84 Conchas inox (Média), 1-610 (20 cm) 03 R$ 5,98 R$ 17,94 

85 Espumadeira inox (Média) 03 R$ 3,72 R$ 11,16 

86 Garrafa térmica de mesa capacidade de 1,8 

litros 

03 R$ 72,00 R$ 216,00 

87 Assadeira oval de vidro c/ tampa, p/ freezer, 

geladeira e micro ondas (larg. 2,42 cm alt. 7 

cm, profundidade 35,8 cm) capacidade 3,5 

litros 

02 R$ 48,00 R$ 96,00 

88 Assadeira retangular grande de vidro c/ tampa 

p/ freezer, geladeira e micro ondas (3,5 litros) 

medida: 36,3 cm x 22,8 cm x 7 cm 

02 R$ 56,00 R$ 112,00 

89 Bandejas plásticas retangulares 44,00 x 28,00 x 

8,00 (Capacidade de 08 litros) 

06 R$ 25,00 R$ 150,00 

90 Panela caçarola em alumínio craqueada 

(Capacidade p/ 4 litros) 

01 R$ 45,00 R$ 45,00 

91 Tapetes emborrachados para portas de 45 x 65 

cm 

06 R$ 18,90 R$ 113,40 

92 Toucas descartáveis em TNT branca, caixa com 

100 unidades 

05 R$ 13,18 R$ 65,90 

 

VALOR TOTAL ORÇADO: R$ 18.421,77 (Dezoito mil quatrocentos e vinte e um reais e 

setenta e sete centavos). 



 

 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Pregão Presencial nº 029/2017. 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, V DA LEI Nº 8.666/93 E 

ALTERAÇÕES. 

 

(Papel timbrado da empresa ou com o carimbo da empresa) 

 

A empresa................ inscrita no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)................................, portador (a) da carteira de Identidade nº 

...................e do CPF nº .....................Declara para os fins de direito, na qualidade de licitante do 

Procedimento Licitatório nº 068/2017, sob a modalidade de Pregão Presencial Nº 029/2017, em 

cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, combinado ao inciso V do 

art. 27 de Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, de que não possuímos em nosso 

quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. 

 

(__) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

________________________, em __________de __________de 2017. 

 

 

                                   ________________________________________ 

                                        Assinatura (Representante Legal) 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 

Pregão Presencial nº 029/2017. 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Declaramos para efeitos do atendimento do presente Edital de Licitação nº 

068/2017, Modalidade de Pregão Presencial nº 029/2017, instaurado pelo Município de 

Jacuizinho, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, e do Decreto Municipal Nº 022/2010 de 25 de maio de 2010, com aplicação subsidiária 

da Lei Federal Nº 8.666/93, que atendemos plenamente as condições de habilitação estabelecidas 

neste Edital. 

 

________________________, _____ de __________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 

 

 

Carimbo com CNPJ: 

 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. 

 

ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 

 

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), 

com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., 

na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) 

pelo (a) (sócio/diretor/procurador), Senhor (a) ..........................................................., 

........................ (nacionalidade),.............................. (estado civil),............................ (profissão), 

portador (a) do RG nº............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na 

Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 

..................................., ----------  

OUTORGADO: Senhor (a)....................................., ........................... 

(nacionalidade),........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador (a) do RG 

nº...................... e do CPF nº................................, residente e domiciliado na Rua 

................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de 

..........................; ----------  

 

PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento 

licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 029/2017, da 

Prefeitura Municipal de Jacuizinho-RS, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular 

ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, 

interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes 

ao referido certame.  

 

.............................., ........ de ......................... de 2017.  

 

 

______________________________ 

Outorgante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 

 

DECLARAÇÃO 

 

(nome/razão social ),......................................................................................................................... 

inscrita no CNPJ ................................................. por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins 

do disposto na Lei Complementar nº 123/06 no tocante ao direito de preferência e critérios de 

desempate no Pregão Presencial nº 029/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da 

referida Lei Complementar.  

 

............................................ (local / data)  

 

 

............................................................ 

Assinatura 



 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E 

DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 029/2017 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº 

..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e 

julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto 

licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa 

não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum 

fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.  

 

.........................., ....... de ................. de 2017.  

 

 

 

................................................  

(representante legal) 

 


