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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14.  

 
 

Município de São José dos Ausentes 
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito e demais Secretarias 
Tipo de julgamento: menor preço por item 
 
 

Edital de Pregão Presencial visando registro de 
preços para eventual aquisição de ferramentas, 
equipamentos, acessórios e material elétrico 
para atendimento das Secretarias Municipais. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas atribuições, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 20 do mês 

de julho do ano de 2022, na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua 

Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, 

designados pela Portaria nº 136 de 07 de junho de 2022, com a finalidade de receber 

propostas e documentos de habilitação, objetivando a eventual aquisição de ferramentas, 

equipamentos, acessórios e material elétrico para atendimento das Secretarias Municipais, 

conforme descrito no Anexo I, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 

10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar 

147/2014, e dos Decretos Municipais n.º 1398 de 19 de setembro de 2007 e n.º 1657 de 10 

de março de 2010,  com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 

123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 
 
1. DO OBJETO: 

1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual aquisição de 

ferramentas, equipamentos, acessórios e material elétrico para atendimento das Secretarias 

Municipais em geral, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 
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1.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a 

Administração pela aquisição total. 

1.3. O licitante deverá baixar o aplicativo para cotação de preços no endereço 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/ “arquivo Auto Cotação”. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no 

ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no 

local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 

2.2. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, fora 

dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento: 

         a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é 

beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; e 

   b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

2.3. Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 2.2, seu 

Representante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento. 

2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do 

credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora 

dos envelopes de habilitação e de propostas. 

2.5.  Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licitação. 

2.6. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto nos itens 2.1 a 2.4 

e no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de 

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

respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 
EDITAL DE PREGÃO Nº 19/2022 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
----------------------------------------------------------------- 
AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 
EDITAL DE PREGÃO Nº 19/2022 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

 
 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
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3. 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. 

3.1.1. 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 

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, ainda: 

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. 
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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. 

3.4. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do certame, 

que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 

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

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. As cooperativas que tenham auferido, no ano anterior, receita bruta até o limite de 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos 

art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que também 

apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração de que se 

enquadram no limite de receita referido acima. 

 

4. 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 nºs 01 - PROPOSTA e 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. 

 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá 

conter a proposta de preços, deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última 

datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, 

sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa do produto ofertado, marca, referências e demais dados 

técnicos, se for o caso; 
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c) preço unitário e total líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar 

incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam 

sobre a operação ou, ainda, despesas com a entrega na sede do município e quaisquer 

outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas, que correrão por 

conta da licitante vencedora. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 

até no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 

houver, também em eventual contratação. 

 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) 

superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens 

subsequentes, 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 no 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 a 

de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, 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 a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante e esta poderá apresentar nova proposta. 

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

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% (um por cento). 

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

desistente às penalidades constantes no item 16 deste edital. 
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6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, 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 unitário e o valor estimado para a contratação, 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 planilha de custos, decidindo motivadamente 

a respeito. 

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

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta 

tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com 

o preço de mercado. 

 

Importante:  

6.13. O licitante deverá baixar o aplicativo para cotação de preços no endereço 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/ arquivo “Auto Cotação”.  

6.14. O licitante, após instalação do aplicativo Auto Cotação, deverá preencher seus dados 

cadastrais e posteriormente baixar o arquivo disponível para cotação dos itens deste 

certame disponível no mesmo endereço eletrônico de obtenção deste edital ou solicitar o 

arquivo através do e-mail: contabilidade@saojosedosausentes.rs.gov.br ou pelo telefone: 

(54) 3234.1100 - Setor de Licitações. 

6.15. Após o preenchimento dos itens do processo cujo licitante terá interesse em participar 

com valores unitários e marcas, o arquivo de cotação deverá ser salvo em mídia digital “CD” 

ou “Pen-Drive”, o qual será devolvido após o certame, e anexado ao Envelope A – 

Proposta de Preços, juntamente com a proposta impressa, devendo manter o nome do 

arquivo em extensão “.cot”. (Exemplo: AC_LICITACAO_MODALIDADE_Nº_2022.cot)  

OBS: Caso haja dúvidas quanto à instalação e utilização do aplicativo “Auto Cotação”, os 

licitantes deverão entrar em contato com o Setor de Licitações da Prefeitura de São José dos 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
mailto:contabilidade@saojosedosausentes.rs.gov.br
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Ausentes/RS pelo telefone (54) 3234.1100 – Ramal 212, ou pelo e-mail: 

contabilidade@saojosedosausentes.rs.gov.br.  

6.16. Deverá ser indicado preço unitário, em moeda nacional, contendo, ainda, a descrição 

completa do produto ofertado, marca e algum tipo de referência, se for o caso.  No referido 

preço deverão estar incluídas quaisquer impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 

operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do 

licitante vencedor.  

 

6.17 Serão desclassificadas as propostas que: 

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

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

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 05; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

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. 

6.18. Não serão consideradas, para julgamentos das propostas, vantagens não previstas no 

edital. 

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 ser esclarecidas previamente junto ao Setor de 

Licitações deste Município, conforme subitem 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, os licitantes presentes. 
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7. 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. DECLARAÇÕES 

 a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

b) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1. Os documentos de habilitação jurídica exigidos e apresentados no momento do 

credenciamento serão dispensados de nova apresentação. 

 

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB, quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e regularidade junto a Previdência Social 

do Brasil (Certidão Conjunta Negativa / Certidão de Regularidade Fiscal RFB/PGFN); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 
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e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

f) 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. 

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

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

trabalhista, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao da 

sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.2.1. O prazo de que trata o item 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 no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, 

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

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

julgamento da habilitação. 

7.2.3. O benefício de que trata o item 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 no item 7.2, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 

penalidades previstas no item 16, alínea 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 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 
 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 

menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
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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 a 

vencedora 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. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão presencial, 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 5 (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 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de 

responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 
 
10. DOS PRAZOS: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, e constatada a regularidade dos atos praticados, 

a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos 

beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

10.2. A Ata de Registro de Preços será formalizada e será subscrita pela autoridade que 

assinou o edital. 

10.3. A licitante convocada para assinar a ata que deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 

será excluído. 
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10.4. Colhidas as assinaturas, a Ata será imediatamente publicada e, se for o caso, 

promover a exclusão de que trata o subitem anterior. 

 

11. DO PRAZO DE VALIDADE: 

11.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de assinatura da respectiva Ata. 

 
 
12. DAS CONTRATAÇÕES 

12.1. Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a 

celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, 

nos respectivos anexos e na própria Ata. 

12.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência 

de contratação em igualdade de condições. 

12.3. Quando da necessidade da contratação, a Administração convocará o fornecedor 

indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente. 

12.4. Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do 

bem deverá providenciar e encaminhar à Administração Municipal, no prazo de 03 (três) dias 

úteis a partir da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de 

Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões 

negativas de tributos e contribuições federais, estaduais, municipais e a de débitos 

trabalhistas sob pena de a contração não se concretizar. 

12.5. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 

cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da 

apresentação das mesmas. 

12.6. O fornecedor do bem deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar 

instrumento equivalente. 
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13. DO PRAZO DE ENTREGA: 

13.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Obras, 

Transporte e Trânsito, localizada na Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, Centro, 

São José dos Ausentes/RS, num prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da solicitação. 

 

14. DO PAGAMENTO: 

14.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 15 dias após a emissão da 

Nota Fiscal, obedecendo à ordem cronológica no setor financeiro. 

14.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento 

do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

14.3. Havendo qualquer incorreção de documentos a posterior, o pagamento será sustado, 

até que a empresa adote as providências necessárias à regularização da situação. 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. A despesa decorrente correrá por conta das seguintes dotações: 

 

02 – Gabinete do Prefeito 
02.01 – Gabinete do Prefeito 
04.122.0002 – Planejamento Governamental 
2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
 
03 – Secretaria Municipal da Administração e Desporto 
03.01 – Secretaria Municipal de Administração 
04.121.0010 – Administração Governamental 
2.012 – Manutenção da Secretaria Municipal da Administração e Desporto 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
 
04 – Secretaria Municipal de Educação 
04.01 – Secretaria Municipal de Educação – Recursos Próprios 
12.361.0047 – Ensino Regular 
2.024 – Manutenção da Secretaria Municipal da Educação 
33.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de Consumo 
 
04 – Secretaria Municipal de Educação 
04.01 – Secretaria Municipal de Educação – Recursos Próprios 
12.361.0046 – Administração do Sistema Educacional 
2.025 – Manutenção da Secretaria de Educação “Gabinete” 
33.90.30.00.00.00.00.0020 – Material de Consumo 
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05 – Secretaria Municipal da Fazenda 
05.01 – Secretaria Municipal da Fazenda 
04.123.0012 – Administração dos Recursos Financeiros 
2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
 
06 – Secretaria Municipal da Saúde 
06.01 – Secretaria Municipal da Saúde – Recursos Próprios 
10.301.0034 – Assistencia Médica/Odontológica Especializada 
2.039 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 
33.90.30.00.00.00.00.0040 – Material de Consumo 
 
07 - Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito 
07.01 – Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito 
26.782.0101 – Construção/Restauração e Conservação de Est Munic. 
2.068 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
 
08 - Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Desnvolvimento Rural 
08.01 – Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural 
20.606.0072 – Mecanização Agrícola 
2.072 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenv. Rural 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
 
09 - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente 
09.01 – Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente 
27.813.0094 – Promoção do Turismo 
2.078 – Manutenção da Secretaria Municipal do Turismo 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
 
09 - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente 
09.02 – Departamento Municipal de Meio Ambiente - DMMA 
18.542.0002 – Planejamento Governamental 
2.097 – Manutenção do Departamento de Meio Ambiente - DMMA 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
 
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
10.01 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0030 – Assistência Social Comunitária 
2.083 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
 
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
10.02 – FMDCA – Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente 
08.244.0027 – Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente 
2.085 – Conselho Tutelar Municipal 
33.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo 
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15.2. Para fazer face às despesas, serão emitidas Notas de Empenho pela Secretaria 

Municipal da Fazenda de São José dos Ausentes. 

 

 
16. DAS PENALIDADES: 

16.1. Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pregão ou 

de 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 02 anos e multa de 10% 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 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 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

d) executar o contrato/ata de registro de preços com irregularidades, passíveis de 

correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato/ata de registro de preços com atraso injustificado, até o limite 

de 30 (trinta) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 

0,5% sobre o valor atualizado do contrato ou valor da autorização de fornecimento; 

f) inexecução parcial do contrato/ata de registro de preços: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato ou valor da autorização de 

fornecimento; 

g) inexecução total do contrato/ata de registro de preços: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato ou valor da autorização de fornecimento; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual/ata de 

registro de preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 

licitar a contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre 

o valor atualizado do contrato ou valor da autorização de fornecimento. 

16.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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16.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de São José dos 

Ausentes, Setor de Licitações, sito na Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, ou pelo 

telefone (54) 3234 1100, no horário compreendido entre as 8:00 e 17:00 horas, 

preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 

recebimento dos envelopes. 

17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

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

Licitações. 

17.3. 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 subsequente 

ao ora fixado. 

17.4. 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. 

17.5. 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, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

17.6. As cópias extraídas da internet serão tidas como originais após terem a autenticidade 

de seus dados e certificação digital conferido pela Administração. 

17.7. 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. 

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

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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17.9. 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). 

17.10. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

Anexo III – Modelo de Credenciamento; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação; 

Anexo V – Modelo de Declaração – Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VI – Modelo Declaração que atende artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02; 

Anexo VII – Modelo Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa. 

17.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Jesus para dirimir quaisquer litígios oriundos 

da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

 

São José dos Ausentes/RS, 05 de julho de 2022. 

 

 
 

Ernesto Valim Boeira  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
             Em ___/___/______. 
      
       ________________________ 
              Assessor(a) Jurídico(a) 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 - REGISTRO DE PREÇOS  
 

 

1. OBJETO/JUSTIFICATIVA: Registro de Preços para eventual aquisição de ferramentas, 

equipamentos, acessórios e material elétrico para atendimento das Secretarias Municipais, 

conforme descrição abaixo: 

LOTE 01 FERRAMENTA, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 
(Carpinteiro e Pedreiro) 

Vlr. Unitário 
de Referência 

 Vlr. Total 
de Referência  

Item Unid. 
Quantidade 

máxima 
estimada 

DESCRIÇÃO 

1 Unid. 10 A PÁ COM CABO REDONDO 51,20 512,00 

2 Unid. 5 ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6”CABO ISOLADO / 1000 VOLTS 37,20 186,00 

3 Unid. 5 ALICATE DE PRESSÃO DE 10” 42,20 211,00 

4 Unid. 5 ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 33,20 166,00 

5 Unid. 5 ANCINHO  CURVO COM CABO EM MADEIRA 33,30 166,50 

6 Unid. 10 COLA EPÓXI 23G 24,57 245,70 

7 Unid. 20 BROCA AÇO RAPIDO 6 MM 10,48 209,60 

8 Unid. 20 BROCA AÇO RAPIDO 7 MM 14,48 289,60 

9 Unid. 20 BROCA AÇO RAPIDO 8 MM 16,58 331,60 

10 Unid. 20 BROCA AÇO RAPIDO 9 MM 14,97 299,40 

11 Unid. 20 BROCA AÇO RAPIDO 10  MM 20,30 406,00 

12 Unid. 20 BROCA AÇO RAPIDO 12  MM 28,30 566,00 

13 Unid. 15 BROCA DE VIDEA 9  MM 20,87 313,05 

14 Unid. 15 BROCA DE VIDEA 4  MM 6,80 102,00 

15 Unid. 15 BROCA DE VIDEA 5  MM 8,83 132,45 

16 Unid. 15 BROCA DE VIDEA 6  MM 10,20 153,00 

17 Unid. 15 BROCA DE VIDEA 7  MM 11,20 168,00 

18 Unid. 200 BUCHA COM PARAFUSO 10” 0,63 126,00 

19 Unid. 200 BUCHA COM PARAFUSO 12” 0,80 160,00 

20 Unid. 500 BUCHA COM PARAFUSO 6” 0,37 185,00 

21 Unid. 500 BUCHA COM PARAFUSO 8” 0,50 250,00 

22 Unid. 8 CABO PARA FOICE 17,13 137,04 

23 Unid. 25 CADEADO 35 MM 27,58 689,50 

24 Unid. 25 CADEADO 25 MM 18,28 457,00 

25 Unid. 25 CADEADO 20 MM 15,63 390,75 

26 Unid. 25 CADEADO 50 MM 51,45 1.286,25 

27 Unid. 5 CARRINHO DE MÃO CARROCERIA GALVANIZADA 220,30 1.101,50 

28 Unid. 5 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 8” INGLESA 43,63 218,15 
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29 Unid. 5 CHAVE DE FENDA DE 1/4" x 6” 10,97 54,85 

30 Unid. 5 CHAVE DE FENDA DE 1/4" x 8” 13,80 69,00 

31 Unid. 5 CHAVE DE FENDA DE 3/16” x 6” 8,97 44,85 

32 Unid. 5 CHAVE DE FENDA DE  3/8"  X  8" 16,67 83,35 

33 Unid. 5 CHAVE DE TESTE 7,47 37,35 

34 Unid. 20 CHUVEIRO ELÉTRICO 51,63 1.032,60 

35 Unid. 5 COLHER PEDREIRO 10” 34,95 174,75 

36 Unid. 5 DESEMPENADEIRA DENTADA 35X10 CM 33,48 167,40 

37 Unid. 5  DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X30CM 21,35 106,75 

38 Unid. 20 DISCO DIAMANTADO LISO 110mm 29,35 587,00 

39 Unid. 15 DISCO DIAMANTADO PARA PEDRA 110mm 30,10 451,50 

40 Unid. 30 DISCO DE DESBASTE 4 / ½ 10,92 327,60 

41 Unid. 10 DISCO DE DESBASTE 7" 18,93 189,30 

42 Unid. 20 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO CONCRETO 110 MM 28,82 576,40 

43 Unid. 10 ENXADA SEM CABO 34,63 346,30 

44 Unid. 5 ESCOVA DE AÇO COM CABO EM MADEIRA 10,30 51,50 

45 Unid. 5 ESCOVA DE AÇO COM CABO EM PLÁSTICO 9,62 48,10 

46 Unid. 5 ESQUADRO 12" 23,63 118,15 

47 Unid. 5 FACÃO COM CABO  16” 30,43 152,15 

48 Unid. 10 FITA ADERENTE DUPLA FACE DE 50MMX30M 29,67 296,70 

49 PCT 10 FITA ISOLANTE FUSAO 10M 9,27 92,70 

50 Unid. 50 FITA  ISOLANTE  20  MT 9,70 485,00 

51 Rolo 3 FIO ROÇADEIRA 3MM 300METROS 560,00 1.680,00 

52 Unid. 3 FORMÃO ¾ 28,20 84,60 

53 Unid. 2 FORMÃO 7/8 30,23 60,46 

54 Unid. 2 FORMÃO 1" 33,20 66,40 

55 KG 20 GRAMPO TRAMBELHO 34,10 682,00 

56 KG 30 GRAMPO PARA CERCA 30,45 913,50 

57 Unid. 5 LANTERNA 12 LED - RECARREGÁVEL 95,30 476,50 

58 Unid. 5 LAPIS CARPINTEIRO 3,30 16,50 

59 Unid. 10 LIMA CHATA DE 8"  C/ CABO 29,70 297,00 

60 Unid. 10 LIMA MOTOSERRA MEDIA 12,70 127,00 

61 Unid. 10 LINHA NYLON CARPINTEIRO ROLO COM 100 METROS 14,35 143,50 

62 MTS 300 LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO COM 4m DE LARGURA DA 2,70 810,00 

63 Unid. 100 LUVA DE PANO P/M/G (PAR) 6,10 610,00 

64 Unid. 8 MANDRIL 3/8 21,30 170,40 

65 Unid. 8 MANDRIL 5/8 32,83 262,64 

66 Unid. 3 MARRETA COM CABO 5 KG 192,55 577,65 

67 Unid. 10 MARTELO UNHA DE 5 MM  COM CABO DE MADEIRA POLIDO 29,95 299,50 

68 Unid. 25 MASCARA FACIAL DESCARTÁVEL REDONDA 3,50 87,50 

69 Unid. 5 METRO 1MT PLASTICO 14,97 74,85 

70 Unid. 20 ÓCULOS ESCURO PARA ROÇAR 8,60 172,00 
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71 Unid. 20 ÓCULOS INCOLOR PARA ROÇAR 8,35 167,00 

72 Unid. 5 PICARETA C/ CABO 92,95 464,75 

73 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 1 1,24 620,00 

74 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 1 1/2 1,81 905,00 

75 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 2 2,25 1.125,00 

76 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 3 2,50 1.250,00 

77 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 1/4 x 4 2,78 1.390,00 

78 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 1 1,65 825,00 

79 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 2 2,35 1.175,00 

80 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 3  3,00 1.500,00 

81 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4 4,06 2.030,00 

82 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 5 4,35 2.175,00 

83 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6 5,20 2.600,00 

84 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 6 1/2  3,09 1.545,00 

85 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 7 5,05 2.525,00 

86 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 8 5,62 2.810,00 

87 Unid. 500 PARAFUSO FRANCÊS  3/8 X 9 5,30 2.650,00 

88 Unid. 5 PÉ DE CABRA 46,48 232,40 

89 KG 50 PREGO COM CABEÇA DE 17 x 27 27,55 1.377,50 

90 KG 100 PREGO COM CABEÇA DE 18 x 30 27,17 2.717,00 

91 KG 100 PREGO COM CABEÇA DE 19 x 39 28,80 2.880,00 

92 KG 50 PREGO COM CABEÇA DE  25x72 34,05 1.702,50 

93 KG 10 PREGO COM CABEÇA DE 12 x 12 34,98 349,80 

94 KG 10 PREGO COM CABEÇA DE 16 x 24 28,37 283,70 

95 KG 100 PREGO COM CABEÇA DE 26 x 84 35,25 3.525,00 

96 Unid. 2 PLUMO DE 500  GR 34,95 69,90 

97 Unid. 250 REBITE DE ALUMÍNIO Nº 423 - 3,2 mm x 6  MM 0,25 62,50 

98 Unid. 100 REBITE DE ALUMÍNIO Nº 450 - 4  MM   X   16 MM 0,52 52,00 

99 Unid. 10 RODO DE BORRACHA OU ESPONJA COM CABO 30,85 308,50 

100 Unid. 5 SERRA COPO 25 MM 34,30 171,50 

101 Unid. 20 SILICONE ALTA TEMPERATURA 280 GR 28,30 566,00 

102 Unid. 20 SILICONE  280 GR 24,20 484,00 

103 M² 1000 TELA SOLDADA 5 X 15 ARAME 2,3MM (ALTURA 1M) 31,60 31.600,00 

104 M² 1000 TELA SOLDADA 5 X 15 ARAME 2,3MM (ALTURA 1,5M) 36,43 36.430,00 

105 M² 1000 TELA SOLDADA 5 X 15 ARAME 2,3MM (ALTURA 2M) 37,60 37.600,00 

106 M² 500 TELA TRANÇADA 7 X 16  (ALTURA 1,80M) 24,47 12.235,00 

107 Unid. 10 TRENA  3  METROS 14,95 149,50 

108 Unid. 10 TRENA 10 METROS 43,97 439,70 

109 Unid. 10 TRENA 5 METROS 27,45 274,50 

110 Unid. 5 TRENA 50 METROS - FIBRA. 79,63 398,15 

111 Unid. 10 TORNEIRA ELÉTRICA E MULTITEMPERATURA 191,20 1.912,00 

112 Unid. 10 VIDRO PARA MÁSCARA DE SOLDA 3,18 31,80 
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113 Unid. 10 VEDA CALHA 280GR 22,78 227,80 

      TOTAL: 184.401,89 

 
 

LOTE 02 MATERIAL ELETRICO E SIMILARES 

Vlr. Unitário 
de Referência 

Vlr. Total de 
Referência 

Item Unid. 
Quant. 

máxima 
estimada 

DESCRIÇÃO 

114 Unid. 5 ARRUELA 5/16 - GALVANIZADA 0,42 2,10 

115 Unid. 5 ARRUELA 5/16 - QUADRADA 1,28 6,40 

116 Unid. 50 ARRUELA ELETRODUTO 1" 1,89 94,50 

117 Unid. 50 ARRUELA ELETRODUTO 3/4" 1,38 69,00 

118 Unid. 5 BRAÇADEIRA 3/4 TIPO U 0,82 4,10 

119 Unid. 20 BRAÇADEIRA DE 1"  TIPO  U 1,42 28,40 

120 Unid. 25 BARRA ELETRODUTO ANTICHAMA 3/4 -  3  MT 20,96 524,00 

121 Unid. 25 BARRA ELETRODUTO ANTICHAMA 1"   -  3  MT 31,23 780,75 

122 Unid. 5 BARRA ROSQUEAVEL 5/16 X 1 MT 19,09 95,45 

123 Unid. 500 BASE RELE 11,44 5.720,00 

124 Unid. 5 BALDE DE ATERRAMENTO 16,33 81,65 

125 Unid. 10 BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E27 7,98 79,80 

126 Unid. 250 BOCAL/SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E40 12,29 3.072,50 

127 MTS 750 CABO PARALELO 2 X 1,50 MM 4,61 3.457,50 

128 MTS 750 CABO PARALELO 2  X  4,00 MM 9,57 7.177,50 

129 MTS 750 CABO PARALELO 2 X 2,50 MM 7,29 5.467,50 

130 MTS 750 CABO PP 3  X  6  MM  1 K 25,29 18.967,50 

131 Unid. 50 CAIXA DE LUZ 4 X 2    -   ELETRODUTO 5,40 270,00 

132 Unid. 60 CAIXA PARA 6 DJUNTORES 49,84 2.990,40 

133 MTS 250 CONDUTOR CORRUGADO 1/2"  2,61 652,50 

134 MTS 250 CONDUTOR CORRUGADO 3/4"  3,35 837,50 

135 Unid. 50 CONECTOR PERFURADOR 15,74 787,00 

136 Unid. 25 CURVA 180 - ANTICHAMA 3/4 5,39 134,75 

137 Unid. 5 CURVA 180 - ANTICHAMA 1" 7,13 35,65 

138 Unid. 5 CURVA 90 - ANTICHAMA 3/4 - CURTA. 4,36 21,80 

139 Unid. 5 CURVA 90 - ANTICHAMA 3/4 - LONGA. 5,56 27,80 

140 Unid. 60 DISJUNTOR 20 A 15,12 907,20 

141 Unid. 50 DISJUNTOR BIFÁSICO AMPERAGENS DIVERSAS 32 A 41,01 2.050,50 

142 Unid. 50 DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 A 57,21 2.860,50 

143 Unid. 50 DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 A 65,97 3.298,50 

144 Unid. 50 DISJUNTOR TRIFÁSICO 80 A 226,00 11.300,00 

145 Unid. 50 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A 13,93 696,50 
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146 Unid. 50 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A 17,14 857,00 

147 Unid. 50 DISJUNTOR MONOFÁSICO 63 A 20,30 1.015,00 

148 MTS 2000 FIO UNITARIO 6MM 6,87 13.740,00 

149 MTS 1000 FIO PARALELO 2x2,5mm² 5,79 5.790,00 

150 MTS 1000 FIO PARALELO 2x1,5mm² 3,85 3.850,00 

151 Unid. 10 HASTE DE ATERRAMENTO  1/2  X  1 MT 41,67 416,70 

152 Unid. 20 ISOLADOR OLHAL  (PIMENTÃO ) 12,49 249,80 

153 Unid. 200 LÂMPADA 70 WATTS VAPOR SÓDIO 30,23 6.046,00 

154 Unid. 50 LÂMPADA 250WATTS VAPOR SÓDIO 46,48 2.324,00 

155 Unid. 50 LÂMPADA 75W COMPACTA 99,00 4.950,00 

156 Unid. 50 LÂMPADA LED 20 W  29,44 1.472,00 

157 Unid. 50 LÂMPADA LED 24W 38,30 1.915,00 

158 Unid. 50 LÂMPADA LED 30W 50,25 2.512,50 

159 Unid. 50 LÂMPADA LED 32W 36,00 1.800,00 

160 Unid. 50 LÂMPADA LED 50W 97,31 4.865,50 

161 Unid. 50 LÂMPADA LED 65W 138,79 6.939,50 

162 Unid. 50 LÂMPADA LED 40W 65,13 3.256,50 

163 Unid. 50 LÂMPADA LED 36W 46,50 2.325,00 

164 Unid. 5 PASSA FIO 15 MT 26,00 130,00 

165 Unid. 5 PASSA FIO 10 MT 23,05 115,25 

166 Unid. 150 PARAFUSO DE 250 MM 16,90 2.535,00 

167 Unid. 30 PARAFUSO DE 300 MM 19,60 588,00 

168 Unid. 25 
POSTE DE LUZ 7 MT - METAL COMPLETO PADRAO RGE 
MONOF.  

1.705,42 42.635,50 

169 Unid. 10 POSTE DE LUZ 7 MT -  METAL COMPLETO PADRAO RGE TRIFAS.  2.286,67 22.866,70 

170 Unid. 10 POSTE DE LUZ PADRÃO RGE MONOFÁSICO C/ 2 MEDIDORES 2.472,37 24.723,70 

171 Unid. 10 PRATO P/ LUMINÁRIA 54,50 545,00 

172 Unid. 5 PORCA 5/16 0,47 2,35 

173 Unid. 50 REATOR 250W VS 139,38 6.969,00 

174 Unid. 30 REATOR 70 W VS 83,50 2.505,00 

175 Unid. 250 RELE FOTOELETRICO 33,10 8.275,00 

176 Unid. 250 TOMADA DE EMBUTIR C/ HASTE 10 A 10,92 2.730,00 

177 Unid. 250 TOMADA DE EMBUTIR C/ HASTE 20 A 11,83 2.957,50 

TOTAL 254.401,75  

 
 
 
OBSERVAÇÃO: Os itens estão separados em dois lotes apenas para diferenciar o tipo de 

material, mas o julgamento será pelo menor preço por item. 

 
IMPORTANTE: O licitante deverá baixar o aplicativo para cotação de preços no endereço 
http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/ arquivo “Auto Cotação”. 
 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
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2. DO PRAZO DE ENTREGA: 

2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Obras, 

Transporte e Trânsito, localizada na Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, Centro, 

São José dos Ausentes/RS, num prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da solicitação. 

 

3. DO PAGAMENTO: 

3.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 15 dias após a emissão da Nota 

Fiscal, obedecendo à ordem cronológica no setor financeiro. 

3.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 

a indicação do número do pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

3.3. Havendo qualquer incorreção de documentos a posterior, o pagamento será sustado, 

até que a empresa adote as providências necessárias à regularização da situação. 

 
 

 
São José dos Ausentes/RS, 05 de julho de 2022. 

 
 
 
 

Ernesto Valim Boeira  
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 

PREGÃO PRESENCIAL 19/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  ___/___ 

 
 

 Aos ___ dias do mês de ___ de ___, nas dependências da Prefeitura Municipal de 
São José dos Ausentes, situada na Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, nos 
termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das 
propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 19/2022, para REGISTRO DE 
PREÇOS, por deliberação da Comissão de Licitação, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das 
empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que 
rege o Pregão Presencial 19/2022, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem. 
 Item 01: (nome da empresa), com sede na __________, representada nesse ato, por 
seu representante legal, Sr. _________, portador da cédula de identidade RG nº _________ 
e CPF nº ________; 
 Item 02: (nome da empresa), com sede na __________, representada nesse ato, por 
seu representante legal, Sr. _________, portador da cédula de identidade RG nº _________ 
e CPF nº ________; 
 Item 03: (nome da empresa), com sede na __________, representada nesse ato, por 
seu representante legal, Sr. _________, portador da cédula de identidade RG nº _________ 
e CPF nº ________. 
 
 
1 – OBJETO 
 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos 
produtos especificados no Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022, que 
passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante. 
 
 
2 – VIGÊNCIA 
 A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
partir da data de sua assinatura. 
 2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do Decreto Municipal nº 1657 de 
10 de março de 2010, esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por 
intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela 
estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, 
todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 
 
 
3 – CONTRATO 
 Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão 
celebrados contratos específicos com as empresas se assim julgar necessário a 
Administração Municipal. Serão realizadas as solicitações de fornecimento oriundas de 
Autorizações de Fornecimentos (ou instrumento equivalente) conforme disposto nos subitens 
5.1 a 5.5. 
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4 – PREÇOS 
 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços constam do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a essa Ata. 
 
 
5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 5.1 – As solicitações de fornecimento e prazos de entrega referentes aos itens em 
que cada empresa foi declarada vencedora, serão feitos mediante Autorização de 
Fornecimento (ou instrumento equivalente), sendo que as mesmas deverão entregar os 
produtos solicitados, na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito, sito a Rua 
Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, Centro, São José dos Ausentes/RS, sem custo 
adicional e assumindo total responsabilidade até a entrega. 
 5.2 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a Autorização de 
Fornecimento (ou instrumento equivalente). 
 5.3 – Os fornecimentos serão efetuados nos dias úteis, até às 17:00 horas. 
 5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 
fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecidas às condições do edital de Pregão 
Presencial 19/2022 que precedeu a formalização dessa Ata. 

5.5 – Os produtos cuja apresentação e/ou quantidades não estiverem com as 
especificações solicitadas neste Edital, não serão recebidos pela Secretaria Municipal de 
Obras, Transporte e Trânsito, e a empresa terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir 
da data da entrega para repor o(s) produto(s). Caso, o mesmo não aconteça à empresa 
passará por uma comissão de reavaliação que determinará a sua permanência ou não nos 
processos licitatórios. 

 
 
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes 
hipóteses: 
 a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro 
de Preços; 
 b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem 
justificativa aceitável; 
 c) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar 
superior ao praticado no mercado; 
 d) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato 
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
 6.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas 
alíneas “a)” a “d)”, será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, 
com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
 6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, 
cancelado o preço registrado. 
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7 – DAS PENALIDADES 
  7.1 – Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues 
em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento (ou 
instrumento equivalente) emitida pelo Município, sob pena de: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 30 (trinta) dias, 
após o qual será considerado inexecução contratual;  

b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 03 (três) anos; 

c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

7.2 – As multas das alíneas “a” e “c” serão calculadas sobre o valor total do contrato, 
e caso não tenha sido formalizado, sobre o valor da nota de empenho. 

7.3 – A multa da alínea “b” será calculada sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do contrato, e caso não tenha sido formalizado, sobre o valor correspondente 
ao montante não adimplido da nota de empenho. 
 
 
8 – FISCALIZAÇÃO 
 8.1 – Cabe a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito da Prefeitura 
Municipal de São José dos Ausentes/RS proceder à fiscalização rotineira do material 
recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de 
entrega. 
 8.2 – Os fiscais estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o 
material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue 
fora do horário preestabelecido. 

8.3 – As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser comunicadas ao 
fornecedor, e o mesmo terá um prazo máximo de 15 dias, para tomar as providências 
necessárias para corrigi-las. Caso, o mesmo não aconteça à empresa passará por uma 
comissão de reavaliação que determinará a sua permanência ou não nos processos 
licitatórios. 
 
 
9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
 9.1 – Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os 
inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos 
produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato: 
 a) greve geral; 
 b) calamidade pública; 
 c) interrupção dos meios de transporte; 
 d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 
 9.2 – Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela 
contratada. 
 9.3 – Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, 
o fato deverá ser comunicado ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São José 
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dos Ausentes/RS, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o 
início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação 
de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
 
 
 
10 – FORO 
 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente 
Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Bom Jesus/RS. 
 
 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo 
____________________, representante do Poder Executivo Municipal e pelo(s) Sr.(s) 
___________, CPF nº  _________, Carteira de Identidade _________, representando a(s) 
EMPRESA(S) REGISTRADA(S), tendo como testemunhas o ______________ e o 
____________, a todo o ato presentes. 
 
 Município de São José dos Ausentes, em ________ de ________ de _______ 
 
 
 
____________________________                                 __________________________ 
Representante do Poder Executivo                         Representante da Empresa 
               Municipal 
 
____________________________                     ________________________________ 
                   Testemunha                                            Testemunha 
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ANEXO III  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)__________________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade nº ________________  e CPF sob nº _____________, 
a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de São José dos 
Ausentes/RS, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 
nome da empresa __________________________, inscrita sob o CNPJ 
nº___________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame.  
 

 
..............................., .......... de ........... de 2022. 

 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
 
 

 
ANEXO IV  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 
A empresa___________________________________________________________ 
(inscrita no CNPJ n° _______________, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Senhor ____________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade 
n°_____________________ e do CPF n° ____________________, para cumprimento do 
previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no 
DOU de 18 de julho de 2002, e para fins do Pregão Presencial nº 19/2022, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão em epígrafe. 

 
 

..............................., .......... de ........... de 2022. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
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ANEXO V  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte.   

 
DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO 
PRESENCIAL, que a Empresa __________________________________, inscrita sob o 
CNPJ____________________________________ é Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006. 
 
 

..............................., .......... de ........... de 2022. 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
 
 

 
 
 

ANEXO VI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO  
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF. 

 
(Nome da Empresa)______________________________________, CNPJ No. 

______________________________________, estabelecida à 
_______________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, 
que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei  No. 9.854/99). 
 

 
 

..............................., .......... de ........... de 2022. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 

Carimbo da CNPJ 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
NOS QUADROS DA EMPRESA 

 
A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir 
número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA sob as penas da Lei e 
para fins da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 19/2022 que, não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade 
de economia mista do órgão celebrante.  

 
 

..............................., .......... de ........... de 2022. 
 

 
_____________________________ 

Representante Legal 
Carimbo da CNPJ 

 
 
 
 

 
 

 


