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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 
 

 

Município de São José dos Ausentes/RS 
Secretaria Municipal de Educação 
Edital de Pregão Presencial nº 02/2023 
Tipo de julgamento: menor preço por lote 
 

 

Edital de Pregão Presencial para 
aquisição de materiais elétricos, de 
materiais para pintura, e 
fornecimento e instalação de janelas 
e portas de alumínio e vidro, e portas 
de madeira tipo pronta, para 
finalização da obra de construção de 
Escola de Educação Infantil na 
localidade do Silveira – Distrito do 
Município de São José dos 
Ausentes/RS. 
 

 
 

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

suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:30 

horas, do dia 06 de fevereiro de 2023, na Secretaria Municipal de Administração e 

Desporto, 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 aquisição de materiais elétricos, de materiais para pintura, e fornecimento e 

instalação de janelas e portas de alumínio e vidro, e portas de madeira tipo pronta, 

para finalização da obra de construção de Escola de Educação Infantil na localidade 

do Silveira – Distrito do Município de São José dos Ausentes/RS, processando-se 

essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 

123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, e do Decreto 

Municipal n.º 1398 de 19 de setembro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

O lote nº 04 da presente licitação será com ampla concorrência, já os 

demais itens serão exclusivos às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos 

termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 
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1. DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais elétricos, de materiais 

para pintura, e fornecimento e instalação de janelas e portas de alumínio e vidro, e 

portas de madeira tipo pronta, para finalização da obra de construção de Escola de 

Educação Infantil na localidade do Silveira – Distrito do Município de São José dos 

Ausentes/RS, conforme especificações constantes no Anexo I, parte integrante deste 

edital. 

1.1. 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. DA ENTREGA DOS MATERIAIS: 

A entrega dos materiais elétricos e dos materiais para pintura deverá ser feita no 

Prédio da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão 

Territorial, sito a Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, Centro, no prazo de 

até 10 (dez) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento. 

O fornecimento e instalação das janelas e portas de alumínio e vidro, e portas de 

madeira tipo pronta, deverá ser feita na localidade do Silveira – Distrito do Município 

de São José dos Ausentes/RS, o qual dista 20 km da sede, sendo que as janelas e 

portas de alumínio e vidro deverão ser fornecidas e instaladas em até 30 (trinta) dias, 

e as portas de madeira tipo pronta em até 10 (dez) dias, a contar da emissão da 

Autorização de Fornecimento. A entrega deverá ser feita mediante apresentação de 

nota fiscal. 

O vencedor do lote nº 03 deverá realizar as medidas das janelas e portas in loco, para 

conferir as medidas do projeto em anexo. 

Observação: As despesas de transporte para entrega e instalação dos materiais, 

objeto desta licitação, ficarão por conta da empresa vencedora da licitação. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 8 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 e n° 02, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
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AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2023 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2023 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. 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. 

4.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 

documento de identidade. 

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

envelopes. 

4.3. 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; 
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a.6) apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação. 

 

 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.  

 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. 

4.4. 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. 

4.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos 

envelopes, no momento do credenciamento, declaração firmada por contador ou 

representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que 

comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

4.5.1. 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 e no 

art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, 

fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração firmada por 

contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento 

oficial que comprove que se enquadra como beneficiária. 
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5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão presencial, o 

pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes número 01 - PROPOSTA e número 02 

– DOCUMENTAÇÃO. 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 

será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

6. PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 

dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e 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; 

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 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. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital a autora 

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

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

itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

7.2. 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), 
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oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos em suas propostas escritas. 

7.3. 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 último lugar, até a proclamação da vencedora. 

7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 

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

proposta. 

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

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

base. 

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

proponente desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital. 

7.9. 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. 

7.10. 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. 

7.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.12. 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. 

7.13. 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 
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proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja 

compatível com o preço de mercado.  

 

Importante:  

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

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

Cotação”.  

7.15. 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) 3698.5400, Setor de Licitações. 

7.16. 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_2023.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 Ausentes/RS pelo telefone (54) 3698.5400, ou pelo e-mail: 

contabilidade@saojosedosausentes.rs.gov.br.  

 

7.17. 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 indicam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou 

terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.  

7.18. 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 06; 

http://www.saojosedosausentes.rs.gov.br/publicacao-legal/licitacoes/
mailto:contabilidade@saojosedosausentes.rs.gov.br
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 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. 

7.19. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

 

Para as licitantes que apresentarem propostas para o lote 04: 

7.20. 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 

do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 

pequeno porte e as cooperativas. 

7.20.1. 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. 

7.21. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa 

detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 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, a apresentação de nova 

proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

7.22. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfizer as exigências dos itens objeto deste edital, será declarado vencedor do 

certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 

7.23. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e 
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verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida 

para habilitação e os recursos interpostos. 

7.24. 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. 

7.25. 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. 

 

8. DA HABILITAÇÃO: 

8.1. Para fins de habilitação neste pregão presencial, a licitante deverá apresentar, 

dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 

8.1.1. 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. 

 

8.1.2. 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. 

 

8.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 

Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividades; 
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    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; 

                  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. 

 

8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica com emissão não superior a 30 (trinta) dias da 

data do certame. 

 

8.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo 

social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos 

para cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo 

no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 

apresentado, sob pena de inabilitação. 

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

atender ao item 4.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, 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. 
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8.3.1. 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. 

8.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 8.3, 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. 

8.3.3. O benefício de que trata o item 8.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 

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

apresentem alguma restrição. 

8.3.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.3, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo 

das penalidades previstas neste edital. 

8.4. 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. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO: 

9.1. 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. 

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

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

de 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. 

9.3. 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. 
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10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 

sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. 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. 

 

11. DOS PRAZOS: 

11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) 

dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

11.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 

mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso 

do respectivo prazo. 

11.3. O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 06 

(seis) meses. 

 

12. DO RECEBIMENTO: 

12.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com o disposto no item 2 deste 

Edital. 
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13. DO PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento dos 

materiais acompanhado das respectivas notas fiscais, e, ainda, após a vistoria e a 

liberação pelo fiscal do contrato, correndo a conta dos seguintes itens orçamentários: 

 

04.002 -  Secretaria Municipal de Educação / Secretaria Municipal de Educação – Rec. 

FUNDEB 

1.142 – Manutenção da Escola de Educação Infantil – Silveira 

169 – 44.90.51.00.00.00.00 – Obras e instalações 

1.500.1001.0000 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 

 

14. DAS PENALIDADES: 

14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja 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 2 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 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e 

multa de 10% 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 10 (dez) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 

0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

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

com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
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 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 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 5 anos e multa de 10 % 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 ao fornecedor 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 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) 36985400 no horário 

compreendido entre as 08:00 às 12:00 horas e 13:30 às 17:00 horas, 

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

recebimento dos envelopes. 

15.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente pregão presencial encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 

Município, 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 

subsequente 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, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os 
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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. Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Jesus/RS para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja.  

15.10. Integram este Edital: 

ANEXO I - Termo de referência - Especificações e preços; 

ANEXO II – Minuta do contrato; 

ANEXO III – Modelo de credenciamento; 

ANEXO IV – Modelo de declaração de cumprimento e requisito de habilitação; 

ANEXO V – Modelo de declaração – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VI – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do 

Art.7º da CF; 

ANEXO VII – Modelo de declaração que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa. 

São José dos Ausentes/RS, 24 de janeiro de 2023. 

 

Ernesto Valim Boeira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em _____-_____-________ 

            ____________________ 

               Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 

1. OBJETO/JUSTIFICATIVA 

A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para 

aquisição de materiais elétricos, de materiais para pintura, e fornecimento e instalação 

de janelas e portas de alumínio e vidro, e portas de madeira tipo pronta, para 

finalização da obra de construção de Escola de Educação Infantil na localidade do 

Silveira – Distrito do Município de São José dos Ausentes/RS. 

 

2. JUSTIFICATIVA DE NÃO EXCLUSIVIDADE PARA ME E EPP DO LOTE Nº 04 

É certo que a exclusividade às micro e pequenas empresas é a regra nos casos de 

licitações com valor estimado de até R$ 80.000,00, conforme determina o art. 47, da 

Lei Complementar 123/2006 e art. 6º, do Decreto nº 8.538/2015. Contudo, existem 

exceções que podem ser avocadas pela Administração, desde que apresente as 

devidas justificativas, pois o tratamento diferenciado resulta de expressa disposição 

constitucional (CR/88, art. 170, IX), sendo seu dever esclarecer os motivos pelos quais 

decidiu que determinado lote da licitação não será exclusivo. Nesse sentido, o art. 49 

da Lei Complementar nº 123/06 proíbe a aplicação do disposto nos seus artigos 47 e 

48, quando não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente 

e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (artigo 

49, II, da LC 123/2006). Interpretando-se esse dispositivo, é possível chegar à 

conclusão de que caso na localidade não seja possível segregar ao menos 3 (três) 

fornecedores enquadrados como ME ou EPP com a capacidade de cumprir as 

exigências do Edital, então a Administração poderá aplicar as regras excludentes do 

art. 49, II da LC nº 123/2006, permitindo a participação dos demais fornecedores 

interessados. Nesse ponto, cabe registrar que não foi encontrado, em pesquisa de 

mercado realizada para obter cotações válidas para balizar esta aquisição, o número 

mínimo de três fornecedores locais com a qualificação de micro e pequena empresa. 

Deste modo, é temerária a tomada de decisão em favor da exclusividade para o Lote 

nº 4, sendo prudente não restringir a competição. Diante disso, considerando o risco 

presente na concessão da exclusividade e ausência de parâmetros que afastem esses 

riscos, considerando ainda que tal decisão preserva a competividade do certame, 



Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes 
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3698-5400 

 

garante a isonomia e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, e que as ME e EPP terão garantidos os outros benefícios dispostos na 

Lei Complementar nº 123, de 2006, fica decidido que o Lote nº 04 da presente licitação 

não será exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, por conta da 

impossibilidade de identificar a existência de fornecedores competitivos enquadrados 

nessa categoria e sediados local e regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

3. DESCRIÇÃO: 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes materiais: 

 

LOTE 01 – MATERIAIS ELÉTRICOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QTDE 
 

VLR. UNIT. DE 
REFERÊNCIA. 

VLR. TOTAL DE 
REFERÊNCIA 

1 

Conjunto montado com 1 interruptor 
paralelo, 10A 250 V~, 4”x2””; “1P, 4”x2””. 
Contendo: 1 bastidor, 1 interruptor paralelo 
10 ampere, 1 placa 4x2 de interruptor, 1 
caixa de luz de embutir 4x2. 

Un. 2 15,31 30,62 

2 

Conjunto montado com 1 interruptor 
simples, 10A 250V~, 4”x2””; 1P, 4”x2””. 
Contendo: 1 bastidor, 1 interruptor simples 
10 ampere, 1 placa 4x2 de interruptor, 1 
caixa de luz de embutir 4x2. 

Un. 13 15,31 199,03 

3 

Conjunto montado de 1 interruptor paralelo + 
1 tomada 2P+T, 10A, 4”x2””; 1P+1Tom. 10A. 
Contendo: 1 bastidor, 1 interruptor paralelo 
10 ampere com 1 tomada 2P+T 10A, 1 placa 
4x2 de interruptor e tomada, 1 caixa de luz 
de embutir 4x2. 

Un. 10 19,17 191,70 

4 

Conjunto montado de 1 interruptor simples + 
1 Tomada 2P+T, 10A, 4”x2””; “1S+1Tom. 
10A. 
Contendo: 1 bastidor, 1 interruptor simples 
10 ampere com 1 tomada 2P+T 10A, 1 placa 
4x2 de interruptor e tomada, 1 caixa de luz 
de embutir 4x2. 

Un. 4 19,17 76,68 

5 

Quadro de distribuição 18/24 disjuntores, de 
embutir, dimensões 
350x379x78,7mm.”;”18/24 Disjuntores”; 
Fabricado em PVC antichamas, com 
barramento de terra e neutro, porta branca. 

Un. 2 107,95 215,90 

6 

Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, 
posto horizontal, 4”x2””; 10A, 4”X2”.  
Contendo: 1 bastidor, 1 tomada 2P+T 10A, 1 
placa 4x2 de tomada, 1 caixa de luz de 
embutir 4x2. 

Un. 81 16,33 1.322,73 
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7 

Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 
20A, postos horizontais, 4”x2””; 2x20A, 4”x2. 
Contendo: 1 bastidor, 2 tomada 2P+T 20A, 1 
placa 4x2 de tomada, 1 caixa de luz de 
embutir 4”x2. 

Un. 1 21,38 21,38 

8 Cabo flexível bitola 2,5mm². M 697,50 2,19 1.527,53 

9 Cabo flexível bitola 4,0mm². M 171 3,50 598,50 

10 Cabo flexível bitola 6,0mm². M 231,15 7,94 1.835,33 

11 Disjuntor unipolar 20A. Un. 9 10,59 95,31 

12 Disjuntores unipolar 32A. Un. 8 10,59 84,72 

13 
Disjuntor DR – Contra surtos elétricos – 
63A. 

Un. 2 149,50 299,00 

         TOTAL 6.498,43 

 

LOTE 02 – MATERIAIS PARA PINTURA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QTDE 
 

VLR. UNIT. DE 
REFERÊNCIA. 

VLR. TOTAL DE 
REFERÊNCIA 

1 Pincel 3 polegadas. Un. 10 12,00 120,00 

2 Pincel 2. 1/2 polegadas. Un. 10 8,00 80,00 

3 Suporte gaiola rolo. Un. 8 12,00 96,00 

4 Rolo de lã (23cm). Un. 8 19,90 159,20 

5 Lixa massa 120. Un. 50 2,00 100,00 

6 Textura rústica multiuso 25 kg balde. Un. 42 114,24 4.798,08 

7 Tinta acrílica base A2 16L. Cor Marfim. Un. 10 475,80 4.758,00 

8 Tinta acrílica base C2 16L. Cor Tipo Videira. Un. 2 655,00 1.310,00 

9 
Tinta acrílica base C2 16L. Cor Tipo Pétala 
Laranja. 

Un. 2 785,00 1.570,00 

10 
Tinta acrílica base C2 16L. Cor Tipo Vida 
intensa. 

Un. 2 920,00 1.840,00 

         TOTAL 14.831,28 

 

LOTE 03 – PORTAS E JANELAS DE VIDRO E ALUMÍNIO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QTDE 
 

VLR. UNIT. DE 
REFERÊNCIA. 

VLR. TOTAL DE 
REFERÊNCIA 

1 
Porta de abrir de vidro. Dimensões 0,96x 
2,10.  Cor branca.  Descrição planta P01. 
Fornecimento e instalação. 

5 Un. 2.065,00 10.325,00 

2 
Porta de alumínio lambri. Dimensões 
0,96x2,10. Cor branca.  Descrição planta 
P02. Fornecimento e instalação. 

4 Un. 1.579,51 6.318,04 

3 
Porta de alumínio lambri. Dimensões 
0,66x2,10. Cor branca. Descrição planta 
P03. Fornecimento e instalação. 

5 Un. 570,00 2.850,00 

4 
Janela de alumínio. Dimensões 0,60x0,60. 
Cor branca.  Vidro simples transparente. 

27 Un. 393,00 10.611,00 
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Descrição planta J01. Fornecimento e 
instalação. 

5 

Janela de alumínio. Dimensões 1,20x0,60. 
Cor branca. Vidro simples transparente.  
Descrição planta J02. Fornecimento e 
instalação. 

2 Un. 662,00 1.324,00 

6 

Janela de alumínio. Dimensões 2,60x1,50.  
Cor branca. Vidro simples transparente. 
Descrição planta J03. Fornecimento e 
instalação. 

12 Un. 2.078,00 24.936,00 

7 

Janela de alumínio. Dimensões 2,00x1,50.  
Cor branca. Vidro simples transparente. 
Descrição planta J04. Fornecimento e 
instalação. 

2 Un. 1.445,79 2.891,58 

8 

Janela de alumínio. Dimensões 1,60x1,10. 
Cor branca. Vidro simples transparente. 
Descrição planta J05. Fornecimento e 
instalação. 

2 Un. 1.078,00 2.156,00 

         TOTAL 61.411,62 

 

LOTE 04 – PORTAS DE MADEIRA TIPO PRONTA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QTDE 
 

VLR. UNIT. DE 
REFERÊNCIA. 

VLR. TOTAL DE 
REFERÊNCIA 

1 

Porta de madeira tipo pronta, com marco e 
fechadura. Dimensões 0,86x2,10. Cor 
branca.  Descrição planta P04. 
Fornecimento e instalação. 
Com as seguintes características mínimas: 

 Marcos; 

 Alizares e as ferragens; 

 Borracha amortecedora; 

 Fechaduras e puxadores; 

 Dobradiças; 

 Folha de porta; 

 As portas são feitas em madeira. 
Enchimento da folha da porta terá 
que ser do tipo com núcleo semi oca 
ou “boondor”, para melhorar o 
desempenho térmico e acústico dos 
seus ambientes. Para aumentar a 
resistência a umidade. 

 As portas devem conter o kit de 
marcos e alizares fabricados em 
PVC Wood, um composto de 
madeira com PVC, extremamente 
resistente à umidade, fungos e 
cupins. 

 Dobradiças com dimensões de 
3x2,5 cromada. 

 Marcos de PVC Wood, regulável de 
até 7 cm de espessura. 

Un. 19 1.452,05 27.588,95 
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 A borracha amortecedora para evitar 
batidas bruscas, consequências do 
vento que entra pelas janelas. Cor 
Branca. 

 A pintura das portas em madeira 
deve ser de fábrica, possuindo 
tecnologia laca industrial UV. Para 
proteção a cor, pois os poros ficam 
fechados. Os poros abertos são os 
que causam a oxidação da pintura. 

2 

Porta de madeira tipo pronta, com marco e 
fechadura. Dimensões 0,76x2,10. Cor 
branca.  Descrição planta P05. 
Fornecimento e instalação. 
Com as seguintes características mínimas: 

 Marcos; 

 Alizares e as ferragens; 

 Borracha amortecedora; 

 Fechaduras e puxadores; 

 Dobradiças; 

 Folha de porta; 

 As portas são feitas em madeira. 
Enchimento da folha da porta terá 
que ser do tipo com núcleo semi oca 
ou “boondor”, para melhorar o 
desempenho térmico e acústico dos 
seus ambientes. Para aumentar a 
resistência a umidade. 

 As portas devem conter o kit de 
marcos e alizares fabricados em 
PVC Wood, um composto de 
madeira com PVC, extremamente 
resistente à umidade, fungos e 
cupins. 

 Dobradiças com dimensões de 
3x2,5 cromada. 

 Marcos de PVC Wood, regulável de 
até 7 cm de espessura. 

 A borracha amortecedora para evitar 
batidas bruscas, consequências do 
vento que entra pelas janelas. Cor 
Branca. 

 A pintura das portas em madeira 
deve ser de fábrica, possuindo 
tecnologia laca industrial UV. Para 
proteção a cor, pois os poros ficam 
fechados. Os poros abertos são os 
que causam a oxidação da pintura. 

Un. 02 1.452,05 2.904,10 

         TOTAL 30.493,05 
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- 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”. 
 

4. ENTREGA: PRAZOS E CONDIÇÕES 

4.1. A entrega dos materiais elétricos e dos materiais para pintura deverá ser feita no 

Prédio da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão 

Territorial, sito a Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, Centro, no prazo de 

até 10 (dez) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento. 

O fornecimento e instalação das janelas e portas de alumínio e vidro, e portas de 

madeira tipo pronta deverá ser feita na localidade do Silveira – Distrito do Município de 

São José dos Ausentes/RS, o qual dista 20 km da sede, sendo que as janelas e portas 

de alumínio e vidro deverão ser fornecidas e instaladas em até 30 (trinta) dias, e as 

portas de madeira tipo pronta em até 10 (dez) dias, a contar da emissão da 

Autorização de Fornecimento. A entrega deverá ser feita mediante apresentação de 

nota fiscal. 

O vencedor do lote nº 03 deverá realizar as medidas das janelas e portas in loco, para 

conferir as medidas do projeto em anexo. 

Observação: As despesas de transporte para entrega e instalação dos materiais, 

objeto desta licitação, ficarão por conta da empresa vencedora da licitação. 

 

5. PAGAMENTO: 

5.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento dos 

materiais acompanhado das respectivas notas fiscais, e, ainda, após a vistoria e a 

liberação pelo fiscal do contrato 

 

 

São José dos Ausentes/RS, 24 de janeiro de 2023. 

 

 

Ernesto Valim Boeira 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

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

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 

CONTRATO Nº XXX/2023 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO 

JOSÉ DOS AUSENTES E A EMPRESA. 

 

I - CONTRATANTES: “MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, Pessoa Jurídica 

de Direito Público Interno, com sede a Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, 

inscrita no CGC/MF sob o n.º 92.868.850/0001-24 doravante denominada 

CONTRATANTE e a empresa ................................................................................, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à 

Rua.............................................................., inscrita no CNPJ/MF nº 

................................ e Inscrição Estadual nº ..........................................., doravante 

denominada CONTRATADA”. 

 

II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Sr. 

Ernesto Valim Boeira, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 

xxxxxxxxxx e do CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado nesta cidade de 

São José dos Ausentes, a CONTRATADA Senhor ....................., brasileiro, residente e 

domiciliado na  cidade de......., a Rua....................................... 

 

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é gerado pelo Pregão 

Presencial nº 02/2023, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como 

se nele estivesse contido.   

 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições 

nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Contrato a aquisição materiais elétricos, de materiais para 

pintura, e fornecimento e instalação de janelas e portas de alumínio e vidro, e portas 
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de madeira tipo pronta, para finalização da obra de construção de Escola de Educação 

Infantil na localidade do Silveira – Distrito do Município de São José dos Ausentes/RS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações 

da CONTRATADA: 

I- Entregar com pontualidade o material ofertado; 

II- Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

III- Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos materiais, 

objeto da presente licitação; 

IV- Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 

 

2.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações 

da CONTRATANTE: 

I- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

II- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste Contrato; 

III- Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IV- Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO 

3.1. A entrega dos materiais elétricos e dos materiais para pintura deverá ser feita no 

Prédio da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão 

Territorial, sito a Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, Centro, no prazo de 

até 10 (dez) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento. 

3.2. O fornecimento e instalação das janelas e portas de alumínio e vidro, e portas de 

madeira tipo pronta deverá ser feita na localidade do Silveira – Distrito do Município de 

São José dos Ausentes/RS, o qual dista 20 km da sede, sendo que as janelas e portas 

de alumínio e vidro deverão ser fornecidas e instaladas em até 30 (trinta) dias, e as 

portas de madeira tipo pronta em até 10 (dez) dias, a contar da emissão da 
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Autorização de Fornecimento. A entrega deverá ser feita mediante apresentação de 

nota fiscal. 

3.3. O vencedor do lote nº 03 deverá realizar as medidas das janelas e portas in loco, 

para conferir as medidas do projeto em anexo. 

3.4. As despesas de transporte para entrega e instalação dos materiais, objeto deste 

contrato, deverão ser custeadas pela CONTRATADA. 

3.3. A Contratada, ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser 

recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

3.4. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos 

materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em 

desacordo com apresentado na proposta. 

3.5. A Contratada, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do 

MUNICÍPIO, encarregado de acompanhar a entrega dos materiais, prestando 

esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as 

entregas e anexar a Nota Fiscal, a qual deverá ser acompanhada por um encarregado 

da Secretaria. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O valor unitário dos materiais, ora contratado é de: 

 

LOTE Nº X 

ITEM DESCRIÇÂO VALOR 

01  

R$... (...), fixo e 

irreajustável. 

 

02  

R$... (...), fixo e 

irreajustável. 

 

 

4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 

resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 

outros. 
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4.3. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento dos 

materiais acompanhado das respectivas notas fiscais, e, ainda, após a vistoria e a 

liberação pelo fiscal do contrato 

4.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, 

obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de 

Empenho. 

4.5. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 

5.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o edital, fixos 

e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 

6.1. O presente instrumento vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado desde que haja necessidade e mediante acordo 

entre as partes, observando os dispositivos legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a 

cargo da seguinte dotação:  

 

04.002 -  Secretaria Municipal de Educação / Secretaria Municipal de Educação – Rec. 

FUNDEB 

1.142 – Manutenção da Escola de Educação Infantil – Silveira 

169 – 44.90.51.00.00.00.00 – Obras e instalações 

1.500.1001.0000 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a infração, estará 

sujeita as seguintes penalidades:  
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I. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

II. Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 2 anos; 

 III. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 

anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 IV. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante 

a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 V. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 

0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 VI. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 VII. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

 VIII. 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 até 5 anos e multa de 10% 

sobre o valor atualizado do contrato. 

8.2. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 

Administração no sentido da aplicação da pena.  

8.3. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias 

em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 

cobrada judicialmente.  
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8.4. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 

eventualmente devido pela Administração. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1. Este contrato poderá ser rescindido:  

I. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, 

XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93; 

II. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no 

processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE; 

III. Judicialmente, nos termos da legislação. 

9.2. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de 

inexecução total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, 

conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE 

providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bom Jesus/ RS, para dirimir questões oriundas 

deste Contrato. 

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas 

testemunhas. 

São José dos Ausentes/RS,... de ...  de 2023. 

 

     Ernesto Valim Boeira                                                             ............................................. 

   PREFEITO MUNICIPAL                                                                CPF. ............................ 

          Contratante                                                                             Contratado 

 

Testemunhas 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
Através do 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, 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 2023. 

 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

 
 
 
 

ANEXO IV  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 

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 02/2023, do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES-RS, DECLARA 
expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital 
do Pregão em epígrafe. 
 
 

..............................., .......... de ........... de 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 
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. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)  

 
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 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

 
 
 
 

ANEXO VI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 
4.358/2002 

(Atendimento ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal) 
 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., 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 no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

............................................, ____ de ______ de 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 

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 02/2023 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 2023. 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal 
Carimbo da Empresa 

 
 

 

 

 

 

 


