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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 
 

PREGÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, A TEOR DO ARTIGO 48 DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006 
 

 
O PREFEITO DE CERRO LARGO, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 (nove) horas 
(horário de Brasília/DF), do dia 25 (vinte e cinco) de março de 2018, reunir-
se-ão na Prefeitura, localizada na Rua Cel. Jorge Frantz, 675, Centro, Cerro 
Largo, RS, o pregoeiro e a equipe de apoio, designados por Portaria Municipal 
com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, 
objetivando o processo de REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento dos 
bens descritos no item 1- OBJETO, processando-se essa licitação nos termos 
da Lei Federal n.º 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº 1.601/2007 e 
2.077/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
1. DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, 
do tipo MENOR PREÇO por item, para o AQUISIÇAO DE COMPRA MATERIAIS  
PARA OFICINAS DE ARTESANATO OCORRIDAS DENTRO DOS 

PROJETOS/CRAS - PAIF/SCFV, conforme especificações do ANEXO I e 
demais disposições deste edital: 

 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao 

disposto 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: 

 
ENVELOPE Nº 01 

PROPOSTA PROPONENTE 
MUNICÍPIO DE CERRO LARGO 

PREGÃO Nº 12/2018 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 

 
ENVELOPE Nº 02 

DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE 
AO MUNICÍPIO DE CERRO LARGO 

PREGÃO Nº 12/2018 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
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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 de que trata o item 

3.1 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: 
b.1)cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; 

b.2) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma 
reconhecida do outorgante, 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 lances em licitação 
pública; ou 

b.3) 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. 

c) para ambos:  

c.1) apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação. (anexo IV) 

   c.2)  declaração,  firmada por contador,  de que se
 enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 
for o caso. 
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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. 

Observação 3: Documentos entregues no credenciamento não 
precisão sê-lo novamente na habilitação. 

3.4. 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. 

3.5.  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos 
art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, no 
momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, 
receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 
gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, 
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 
que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,  

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

 
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 n° 01 – PROPOSTA 
e, posteriormente, 02 – DOCUMENTAÇÃO. 

  
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima 

referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
 
 4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais 

deverão: 
 
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 

de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 
certame; 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação. (Anexo IV) 
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5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
          5.1. A proposta financeira, cujo prazo de validade é fixado pela 
Administração em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias deverá ser 
apresentado em 01 (uma) via, devendo conter os seguintes dados: razão 
social da empresa, descrição completa do material ou produto ofertado, 
marca modelo, referências e demais dados técnicos, preço unitário e total 
em moeda corrente nacional, sem qualquer forma de reajuste, local, data, 
nome e assinatura, conforme modelo ANEXOVI. 
 5.1.1. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos 
referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as 
despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica (quando 
solicitada), previdência social, tributos, contribuições, seguros, material de 
consumo, eventuais frete e descarga por conta da empresa vencedora, lucro e 
tudo mais que for necessário até a entrega ao Município de Cerro Largo. 

5.2.  Caso a empresa proponente não identifique na proposta 
financeira o prazo constante no item 5.1. Será considerado como aceito o 
especificado no mesmo. 
             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 até 

10% (Dez por cento) superior 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 
o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 
requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 
apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos 
e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior 
preço, e os 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, esta disporá de 60 (sessenta) 

segundos para 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 R$ 0,10 

(dez centavos). 
6.7.  Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-

se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada 

pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
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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. 
            6.13. 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 5; 

d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem 

preços manifestamente inexequíveis; 
             e) apresentarem valor acima do máximo previsto neste edital. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, 

Extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 

inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com 

o instrumento convocatório. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, 

vantagens não previstas no edital.  
6.15. 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. 
          6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, 
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 
previamente junto a Diretoria de Licitações deste Município, conforme subitem 
14.1 deste Edital. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, 
será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar 
intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

6.17. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por 
cooperativa de trabalho, será acrescido o percentual de 15% (quinze por 
cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário 
a ser suportado pelo Município. 
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           6.18. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por 
profissional autônomo e Microempreendedor Individual - MEI, será acrescido o 
encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, correspondente ao 
percentual de 20% (vinte por cento), calculado sobre a base de cálculo de 20 % 
(vinte por cento) incidente sobre o valor da proposta financeira. 

7. DA HABILITAÇÃO:  
Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar 

dentro do ENVELOPE N°02, os seguintes documentos: 
            7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação 

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

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
           
           7.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/ ECONÔMICA-FINANCEIRA 
              a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) 
dias da data designada para a data fixada do documento. 
     
           7.3. 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 atividade; 
             b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na 
apresentação da Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a União, 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

c) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e 
Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 

d) certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social 
(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei 
Federal nº. 12.440/2011 e emitida pela Justiça do Trabalho. 

7.4. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar 
ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal 
e do Distrito Federal;(anexo V) 

7.5. Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do 
artigo 7º da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 
Federal 8.666/93, de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 
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18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 anos. (Anexo III) 

7.6. Declaração de inexistência de vinculo. 
             7.7. Os documentos constantes dos itens 7.1 a 7.5 deverão ter 
validade para a data de abertura do Pregão Presencial, devendo ser 
apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso 
apresentados em original ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão 
aceitos documentos gerados eletronicamente, condicionados a verificação de 
sua validade. 

Observação: A autenticação por Funcionário Público desta 
Administração SOMENTE será realizada até 15 minutos antes da 
entrega do envelope nº 02 – Documentos. 

7.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa que atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá 
sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em cinco dois dias úteis, a da sessão em que 
foi declarada como vencedora do certame. 

7.7.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma 
única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja 
requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

7.7.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.7, 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. 

7.7.3 O benefício de que trata o item 7.7 não eximirá a microempresa, 
a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.7.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
7.7, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto 
no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 15.1, alínea “a”, 
deste edital. 

 7.8. 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 e desatendimento às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e 
qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
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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. 

8.2.1. Quando da inabilitação da portadora da melhor proposta, em 
caso de ocorrer empate das licitantes subsequentemente habilitadas na fase de 
lances, proceder-se-á ao sorteio durante a sessão; 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o 
pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às 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 manifestada motivadamente, na sessão pública 
do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos 
para apresentação das razões de recurso. 
             9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram 
intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.  
             9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 
motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade 
dos recursos. 
             9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 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 E DA GARANTIA: 
           10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo 
de 05 (cinco) dias, convocará os participantes classificados para assinar a ata 
de registro de preços, desde que aceite vender pelo preço do 1º classificado, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital. 
           10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma 
vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 
           10.3. O prazo de entrega dos produtos é de 10 (dez) dias, a contar da 
emissão da ordem de fornecimento. 
           10.4. O termo inicial do presente registro será o da assinatura da 
competente ata de registro e o final ocorrerá em 365 (trezentos e sessenta e 
cinco). 
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  11. DO RECEBIMENTO: 
          11.1. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Assistência Social, sito na Rua General Daltro Filho, s/n°, quando 
solicitados. 
          11.2. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante 
vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
           11.3. O material a ser entregue deverá ser adequadamente 
acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua 
segurança durante o transporte. 
           11.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto 
com o seu objeto. 
 
            12. DO PAGAMENTO: 
            12.1.O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega total 
do material, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa nas dotações 
orçamentárias abaixo: 

1039- Programa Proteção Social Basica PAIF/ Fortale. Vinc. 
            12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em 
local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do 
pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
            12.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 10 dias da 
entrega do material solicitado. 
            12.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a 
substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao 
mês, pro rata. 

13 - DAS PENALIDADES  
13.1. 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) 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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e) 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;  

f) 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.  

g) Quando houver atraso injustificado na entrega do material por culpa 
da contratada, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por 
dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado. 

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

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

13.3. Quando a contratada motivar rescisão contratual será 
responsável pelas perdas e danos decorrentes para com a Contratante.  

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

13.5.  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. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

             14.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, 
proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer, ou 
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
              14.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação 
plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções 
previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93.  
              14.3.Os pedidos de esclarecimentos e informações referentes a este 
processo licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à 
data fixada para a abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE para o 
endereço eletrônico compras@cerrolargo.rs.gov.br e ou 
licitacoes@cerrolargo.rs.gov.br .  
             14.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá 
com base na legislação em vigor. 
             14.5. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 
de responsabilidade do CONTRATADO. 
             14.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que 
impeça a realização desta licitação na data mencionada anteriormente, o  
Evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 



 
 

11 de 27 

 
 

             14.7. O Município de Cerro Largo, RS, se reserva o direito de anular ou 
revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização 
de qualquer espécie. 
             14.8. 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. 
             14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Cerro Largo - RS para nele 
serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com 
renúncia de outros ainda que privilegiados. 
             14.10. Integra o presente edital o Anexo I - Dados quantitativos, 
qualitativos e custo estimado do objeto, o Anexo II - Modelo de Ata de Registro 
de Preços, Anexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menor, 
Anexo IV – Modelo Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
e o Anexo V- Modelo de Declaração de que a empresa não se encontra 
declarada inidônea, Anexo VI- formulário padrão para preenchimento da 
proposta. 
             
 
 

Cerro Largo, RS, 06 de junho de 2018. 
 

VALTER HATWIG SPIES 
Prefeito Municipal 

 
O presente edital está conforme o disposto na legislação pertinente. 

 

Bel. RENZO THOMAS 
OAB/RS nº 47.563 
Assessor Jurídico 
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Anexo I - Dados quantitativos, qualitativos e 

Custo estimado do objeto. 
 ITEM QUANT. 

MAX 
UN DESCRIÇÃO  UNITÁRIO TOTAL 

1.  6 UN Tinta PVA Galão 3,6   54,90 329,40 

2.  6 UN Galão massa Acrílica PVA 3,6   32,40 194,40 

3.  20 UN Corante Liquido p/ tinta PVA  50ml diversas 
cores 

 4,00 80,00 

4.  20 UN Espátulas aço 6cm largura   4,33 86,60 

5.  30 UN Primer P/Metais ,pet, e vidro a base de 
agua 100ml 

  12,55 376,50 

6.  30  UN Verniz acrilico brilhante 500ml  21,37 641,10 

7.  455 UN Guardanapos de Papel para Decoupage 33 
x 33 cm. Com motivos decorativos de flores, 
frutas, legumes, listras, folhas, rosas, natal, 
pássaros, borboletas,coração e cantoneiras. 

  1,43 650,65 

8.  12 UN Cola decoupage 170gr   15,00 180,00 

9.  170 UN Tubo de tinta de tecido 37 ml sendo ( 10 
UNIDADES DE CADA): vermelho escarlete; 
branco; preto; verde oliva; amarelo ouro; 
marrom; azul claro; clareador; verde 
pinheiro; verde abacate; amarelo limão; 
Magenta; Cerâmica; Violeta; e 20 
UNIDADES DE CADA :sépia Pele; Púrpura; 

  2,99 209,30 

10.  20 M Tecido Algodão cru fino, 1,70 m largura   8,97 179,40 

11.  10 UN Pincéis número 0 filete (cabo cor de vinho   
 

7,33 73,30 

12.  20 UN Pincéis nº 24(cabo amarelo)   6,92 138,40 

13.  5 UN Cola permanente p/ MDF 37ml   3,64 18,20 

14.  10 M Tecido Oxford, 1, 40m (cores variadas)   7,07 70,70 

15.  70 M Tecido Algodão 70Cm largura, para panos 
de copa 

  10,67 746,90 

16.  40 M Tecido Algodão cru grosso, 1,70 m largura   14,63 585,20 

17.  35 M Tecido 100% Algodão para Pathwork 
(diversas cores) 

 14,73 515,55 

18.  25 M Tecido feltro para artesanato largura 1,40m 
(diversas cores) 

 13,57 339,25 

19.  300 UN Botões grandes plástico 3 cm (diversos 
cores) 

 0,70 210,00 

20.  10  M Tecido termocolante 90cm largura p/ 
Pathwork 

  10,14 101,40 

21.  5 M Manta resinada R1  19,99 99,95 

22.  40 Kg Fibra de Silicone 1,50m de largura e 150 
gramas de gramatura 

 23,90 956,00 

23.  180 UN Sabonetes 90gr(para decorar)     

24.  180  UN Meias de seda lisa para flores    2,16 388,80 

25.  190 UN Folhas de EVA,  lavável, atóxico, totalmente 
anatômico, dimensões 600x400x2mm, 
sendo: 60 unidades da cor vermelha;  60 
unidades da cor branca;  10 unidades da 
cor rosa;  10 unidades da cor verde;  10 
unidades da cor amarelo; 30 unidades 
outras  cores – diversas. 

  1,56 296,40 

26.  2 UN Grampeador Industrial Profissional G-100 
para Tapeçaria e Artesanato   

 61,32 122,64 
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27.  10 CX Grampos para Grampeador G-100  11,34 113,40 

28.  6 UN Ferro de Solda p/ Estanho Ponta metalizada 
60watts 220v 

 45,97 275,82 

29.  5 Kg Arrame recozido nº 18  10,18 54,00 

30.  10 UN Tesoura aço inox 20cm lisa 8 polegadas   28.19 281,90 

31.  2 UN Tesoura aço inox de picotar 8 polegadas   63,20 126,40 

32.  10 UN Alicate corte e dobra (8 polegadas)   31,26 312,60 

33.  10 UN Alicate corte e dobra (4,5 polegadas)   16,22 162,20 

34.  10 UN Rolo de fio de nylon 80 com 100 m   10,34 103,40 

35.  10 UN Rolo de fio de nylon 40 com 100 m   6,90 69,00 

36.  5 UN Rolo de arrame nº 20   27,33 136,55 

37.  40 UN Spray 400ml, 10 UNIDADES DE CADA: 
dourado, verde, vermelho e branco 

  19,16 784,00 

38.  5 UN Pistola de cola quente (com chave liga 
desliga) - 220w, 15w 

  75,58 377,90 

39.  5 UN Pistola de Cola Quente - Para bastão 
grosso 220w, 15w 

  21,00 105,00 

40.  15 Kg  Bastão de cola quente (11,2 mm por 30cm)  39,80 597,00 

41.  8 kg 

Cola branca Cascorez Extra 1kg  

 22,85  

42.  150 M Fibra branca rolo gramatura 100  5,59 838,50 

43.  100 M Tela Plástica passarinho pesada 3cmm 
(que caiba o gargalo de uma garrafa pet) 

 7,25 725,00 

44.  2 Pc Prego nº 18\27 -pct 1 kg  9,16 18,32 

45.  2 Pc Prego nº 18\24- pct 1 kg  9,16 18,32 

46.  2 Pc Prego nº 12\12- pct 1 kg  12,76 25,52 

47.  100 UN Parafuso para calha alta 5cm  0,37 37,00 

48.  07 UN Folhas de zinco 2mx1,10m  68,95 482,65 

49.  3 UN Martelo de unha com cabo de madeira 
27mm 

 28,33 84,99 

50.  5 Pc Agulhas de costura a mão nº 2-0- pct com 
20 unidades. 

 6,50 32,50 

51.  5 Pc Agulhas de costura a mão nº 6- pct com 20 
unidades. 

 3,70 18,50 

52.  5 Pc Agulhas de costura a mão nº7- pct com 20 
unidades. 

 3,70 18,50 

53.  10 pc Agulhas máquina (singer 75\11) - pct com 
10 unidades. 

 8,55 85,50 

54.  5 pc Agulha de máquina ( singer 75\14) - pct 
com 10 unidades. 

 8,55 42,75 

55.  15 UN Cones de Linha máquina  Overlok Tex 18 
peso 100gr (diversas cores) 

 4,72 70,80 

56.  40 UN Cones de Linhas de costura reta 120  100% 
poliester 1829m (diversas cores) 

 4,72 188,80 

57.  40 UN Linha Para Crochê 100% algodão, 
mercerizado, 8/2, 1000metros. CORES: 
verde bandera; verde oliva; bege; branco; 
azul celeste; amarelo ouro; vermelho; lilás; 
roxo; rosa pink; cinza; amarelo limão, 
amarelo canário, amarelo pele, violeta, 
pêssego, vermelho marfin, azul marinho, 
verde glacial e rosa ciclame 
Linhas de croche  100% algodão fina 
1000m 

 12,62 504,80 

58.  40 UN Linhas de croche Barbante nº6 rolo com no 
mínimo 600 gramas. 

 13,12 524,80 
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59.  70 UN Toalhas de Rosto 45cm X 70 Cm  9,13 639,10 

60.  500 M Mangueira Led uso externo, IP 65 ou 
superior corte em 2 metros 

 10,45 5.225,00 

61.  150 UN Novelos de lã 100gr diversas cores  9,85 1.477,50 

62.  300 M Fita de cetim Nº.2 Face Simples 10 mm x 
50 mm 100% poliéster – diversas cores 

 0,42 126,00 

63.  100 M Bordado inglês 5cm largura  (diversas 
cores) 

 1,45 145,00 

64.  100 M Bordado Inglês 3cm  0,98 98,00 

65.  200 M Passa fita, 2,0 cm  1,54 308,00 

66.  02 Kg Cola branca universal 1kg  21,21 42,42 

67.  06  
UN 

Linha barbante mesclada nº6 de 200g de 
cores variadas. 

 12,78 76,68 

68.  10 UN Pincel chato cabo longo nº10  3,99 39,90 

69.  20 UN Talagarça grossa de 1,40 m x 0,50 cm.  25,94 518,80 

70.  10 UN Tesouras grandes aço inox 8 polegadas  21,93 219,30 

71.  02 UN Carretel linha de costura no mínimo 1200m  3,50 7,00 

72.  100 UN Pérolas pequenas nº 6 branca  0,03 3,00 

73.  800 UN Pérolas médias nº 10 branca  0,16 128,00 

74.  05 UN Pincéis atômico  2,70 13,50 

75.  60 UN Lápis preto, nº 2  0,33 19,80 

76.  15 UN Papel crepom verde  0,91 13,65 

77.  25 M Fita de cetim 7mm   0,18 4,50 

78.  25 M Fita de cetim 7mm preta  0,18 4,50 

79.  02 Kg Fibra de preenchimento  26,56 53,12 

80.  05 UN Fita crepe pct 19X50 C/6  20,58 102,90 

81.  55 UN Caixa de mdf 15x15x5 cm  36,00 180,00 

82.  04 UN Tinta PVA branca de 500 mL  22,63 90,52 

83.  19 UN Tinta PVA 100 ml sendo: rosa  - 04 
unidades; azul- 02 unidades; preta- 04 
unidades; roxa- 02 roxa; amarela- 02 
unidades; marrom- 02 unidades; vermelha- 
03 unidades. 

 6,82 129,58 

84.  04 UN Cola gel para decoupage de 120 g  9,77 39,08 

85.  05 UN Folha de lixa para madeira  1,61 8,05 

86.  10 UN Folhas de cartolina de diversas cores  0,73 7,30 

87.  30 UN Folhas de EVA com glitter de diversas cores  5,66 169,80 

88.  25 UN Telas para pintura, branca, 20x30 cm  9,45 236,25 

89.  2500 UN Botões coloridos 04 furos coloridos N°22   0,30 750,00 

90.  10 UN Cola silicone líquida 100g  8,55 85,50 

91.  01 Galão Tinta esmalte Vermelha, 
Galão 3,6 litros 

 65,00 65,00 

92.  35 UN Novelos de linha crochê de 125 metros 
(100% algodão) 

 3,27 114,45 

93.  17 UN Agulhas de crochê 1,25mm  4,84 82,28 
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94.  20 UN Agulhas de crochê 1´25mm  3,04 60,80 

95.  17 M Velcro Branco 25mm macho e fêmea 
(Conjunto), 70% poliéster e 3% nylon 

 1,65 28,05 

96.  10 UN Cola alto relevo cores diversas  5,07 50,70 

97.  20 UN Cola glitter cores diversas  4,73 94,60 

98.  05 Kg Base glicerinada para sabonete  13,73 68,65 

99.  22 UN Essência de 30 mL para sabonete  4,50 99,00 

100.  17 UN Formas para sabonetes    

101.  01 UN Fixador de essência de 20mL    

102.  01 UN Corante de cosméticos 10 mL  18,90 18,90 

103.  01 UN Óleo essencial 15 mL    

104.  100 M Fio de silicone, 0,6 mm rolo c/ 100m  12,21 1.221,00 

105.  4,5 M Tubo de ferro redondo 1,5 polegadas x 
2mm 

   

106.  20 BARRA Barras de tubo de ferro 6 metros quadrado 
30/30 x 1,5mm 

 43,11 862,20 

107.  02 BARRA Barras de tubo de ferro 6 metros quadrado 
20/30 x 1,5mm 

 35,60 71,20 

108.  02 BARRA Barra de ferro chato 1/8 5/8  11,25 22,50 

109.  06 UN Dobradiça 5/8    

110.  80 UN Peças de MDF cru 9mm, 15cm por 28cm  22,10 1.768,00 

111.  60 UN Linha de Costura 
Costura Reta, 100% poliéster, Textura 27, 
Cone com 200 metros. 
CORES: vermelho, azul celeste, azul 
marinho, amarelo ouro, amarelo canário, 
lilás, verde limão, verde bandera, verde 
musgo, roxo, bege, rosa pink, rosa bebê, 
marrom, marrom terra, cinza e laranja. 

 2,67 160,20 

112.  40 UN Linha para Overlock 
100% poliester, 40 gramas, textura 18. 
CORES: branco, preto, azul marinho, azul 
celeste, amarelo ouro, amarelo canário, 
vermelho, lilás, verde limão, verde bandera, 
musgo, roxo, bege, rosa bebê, rosa pink, 
marrom, cinza e laranja. 

 5,87 234,80 

113.  300 UN Balão nº 7, pct. Com 50, diversas cores.  13,44 4.032,00 
 

114.  15 M Tecido viscolycra largura 1,70 m cor lisa  22,82 342,30 

115.  15 M Tecido popeline para camisa 1,40 m 
largura, cor lisa 

 20,25 303,75 

116.  10 M Tecido cetim liso 1,40 m largura cor lisa  12,05  
120,50 
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ANEXO II Modelo de Ata de Registro de Preços 
 
 
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/___ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/___ 
 

 

Aos ___ dias do mês de ___ de ___, nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Cerro Largo, o Pregoeiro e sua Comissão de Apoio, 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 Nº _____, para 
REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de Apoio, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, 
por item, observadas as condições do Edital que rege o presente processo 
licitatório, aquelas enunciadas abaixo e nos itens descritos no referido edital. 
 

1 – OBJETO 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de 

preços dos produtos especificados no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
12/2018, ANEXO I, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante. 
 

2 – VIGÊNCIA 
A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da data de sua assinatura. 
2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e demais legislações 
aplicáveis, 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, com posteriores 
solicitações. 
 

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 à contratada por parte dos Órgãos 

Participantes (OP) serão feitas por escrito, através de Pedidos de Compra 
(PC), preenchidos em modelo próprio, datados e assinados pelos Gestores de 
Municiamento, com cópia obrigatória para o OG. 
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5.2 – Os PC poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou 
encaminhados por meios eletrônicos, com uma antecedência mínima de dois 
dias úteis do dia marcado para o fornecimento. 
5.3 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a 

DISCRIMINAÇÃO 
DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO. 
5.4 – Os fornecimentos serão efetuados nos dias úteis, até às 16 horas, ou, 
excepcionalmente, em outro horário determinado pelo OP. 
5.5 – As entregas serão efetuadas nos endereços determinados pelo OP. 
5.6 – A contratada deverá enviar ao OG, até o dia 05 de cada mês, uma 
relação da quantidade total de cada item fornecido por OP no mês anterior. 
5.7 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 
fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecidas as condições do PC, 
conforme previsão do edital da Concorrência que precedeu a formalização 
dessa Ata. 
5.8 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as 
especificações ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos 
seguintes prazos:  
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 
constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 
5.9 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das 
sanções previstas por inadimplemento. 
5.10 – O OG promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, 
condição indispensável para a solicitação da aquisição. 
 

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 retirar o PC, no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se 
esse se tornar superior ao praticado no mercado; 

e) 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 “e)”, será formalizado em processo próprio e 
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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. 
 

7- PENALIDADES 
 
7.1. Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser 
entregues em até 10 (dez) dias após a data de assinatura da Autorização de 
Fornecimento (ou instrumento equivalente). 
7.2. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 10 (dez) 
dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
7.3. 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 Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
7.4. 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 Administração pelo prazo de 02 (dois anos).  
Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 
 

8. FISCALIZAÇÃO 
8.1 Cabem ao OP proceder à fiscalização rotineira do material recebido, 

quanto à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários de 
entrega. 

8.2 Os fiscais dos OP 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 OP deverão ser comunicadas 
ao OG, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as 
providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as 
penalidades previstas. 
 

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
9.1Serão 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; 
 Interrupção dos meios de transporte; 
 Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
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 c)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 OP, 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, oriunda da 

presente Ata, fica eleito o Foro da Cerro Largo. 
11.  CÓPIAS 

Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
a)uma (1) para o OG; 

  b)uma (1) para a empresa registrada; 
  c)uma (1), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 
  d)uma (1) para o OP. 

 
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 ____________________, representando o OG 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. Local, em ________ de ________ de 20___ 
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Anexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menor  
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 12/2018. 
 
_____________________________(razão social da empresa), 

inscrito no CNPJ sob o nº _______________, por intermédio do seu 
representante legal o (a) Sr(a) __________________, portador (a) da carteira de 
identidade nº __________e CPF nº ____________, DECLARA, para fins do 
disposto do disposto no inciso V do art.27 da lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, 
que não emprega menor de 16 anos.  

Ressalva: emprega menor de 14 anos, na condição de aprendiz (a). 
 
________________________, de _____, de __________ de 2018. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 
............................................................................, CNPJ nº 
......................................... 
(nome da empresa) 
...............................................................................................................................
.........  
(endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de  
Habilitação no Pregão Presencial nº  , conforme dispõe o art. 4º, inciso VII da 
Lei nº 10.520/02. 
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ANEXO V - Declaração de Idoneidade 
 
Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

__________________________________________, não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do 
inciso IV, art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como 
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos 
de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, 
técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

 
 
_____________________, ______ de _______________ de 20____. 
 
 
____________________________________________ 

Diretor, Sócio gerente ou equivalente 
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ANEXO VI 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
RAZÃO SOCIAL:_________________________________________________ 
CNPJ-MF:_______________________________________________________ 
ENDEREÇO: ____________________________________________________ 
FONE/FAX:______________________________________________________ 
 

ITEM QUANT.MAX UN DESCRIÇÃO  UNITÁRIO TOTAL 

1.  6 UN Tinta PVA Galão 3,6     

2.  6 UN Galão massa Acrílica PVA 3,6     

3.  20 UN Corante Liquido p/ tinta PVA  50ml diversas 
cores 

   

4.  20 UN Espátulas aço 6cm largura     

5.  30 UN Primer P/Metais ,pet, e vidro a base de agua 
100ml 

    

6.  30  UN Verniz acrilico brilhante 500ml    

7.  455 UN Guardanapos de Papel para Decoupage 33 x 
33 cm. Com motivos decorativos de flores, 
frutas, legumes, listras, folhas, rosas, natal, 
pássaros, borboletas,coração e cantoneiras. 

    

8.  12 UN Cola decoupage 170gr     

9.  170 UN Tubo de tinta de tecido 37 ml sendo ( 10 
UNIDADES DE CADA): vermelho escarlete; 
branco; preto; verde oliva; amarelo ouro; 
marrom; azul claro; clareador; verde pinheiro; 
verde abacate; amarelo limão; Magenta; 
Cerâmica; Violeta; e 20 UNIDADES DE 
CADA :sépia Pele; Púrpura; 

    

10.  20 M Tecido Algodão cru fino, 1,70 m largura     

11.  10 UN Pincéis número 0 filete (cabo cor de vinho   
 

  

12.  20 UN Pincéis nº 24(cabo amarelo)     

13.  5 UN Cola permanente p/ MDF 37ml     

14.  10 M Tecido Oxford, 1, 40m (cores variadas)     

15.  70 M Tecido Algodão 70Cm largura, para panos de 
copa 

    

16.  40 M Tecido Algodão cru grosso, 1,70 m largura     

17.  35 M Tecido 100% Algodão para Pathwork 
(diversas cores) 

   

18.  25 M Tecido feltro para artesanato largura 1,40m 
(diversas cores) 

   

19.  300 UN Botões grandes plástico 3 cm (diversos 
cores) 

   

20.  10  M Tecido termocolante 90cm largura p/ 
Pathwork 

    

21.  5 M Manta resinada R1    

22.  40 Kg Fibra de Silicone 1,50m de largura e 150 
gramas de gramatura 

   

23.  180 UN Sabonetes 90gr(para decorar)     

24.  180  UN Meias de seda lisa para flores      

25.  190 UN Folhas de EVA,  lavável, atóxico, totalmente 
anatômico, dimensões 600x400x2mm, sendo: 
60 unidades da cor vermelha;  60 unidades 
da cor branca;  10 unidades da cor rosa;  10 
unidades da cor verde;  10 unidades da cor 
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amarelo; 30 unidades outras  cores – 
diversas. 

26.  2 UN Grampeador Industrial Profissional G-100 
para Tapeçaria e Artesanato   

   

27.  10 CX Grampos para Grampeador G-100    

28.  6 UN Ferro de Solda p/ Estanho Ponta metalizada 
60watts 220v 

   

29.  5 Kg Arrame recozido nº 18    

30.  10 UN Tesoura aço inox 20cm lisa 8 polegadas     

31.  2 UN Tesoura aço inox de picotar 8 polegadas     

32.  10 UN Alicate corte e dobra (8 polegadas)     

33.  10 UN Alicate corte e dobra (4,5 polegadas)     

34.  10 UN Rolo de fio de nylon 80 com 100 m     

35.  10 UN Rolo de fio de nylon 40 com 100 m     

36.  5 UN Rolo de arrame nº 20     

37.  40 UN Spray 400ml, 10 UNIDADES DE CADA: 
dourado, verde, vermelho e branco 

    

38.  5 UN Pistola de cola quente (com chave liga 
desliga) - 220w, 15w 

    

39.  5 UN Pistola de Cola Quente - Para bastão grosso 
220w, 15w 

    

40.  15 Kg  Bastão de cola quente (11,2 mm por 30cm)    

41.  8 kg 

Cola branca Cascorez Extra 1kg  

   

42.  150 M Fibra branca rolo gramatura 100    

43.  100 M Tela Plástica passarinho pesada 3cmm (que 
caiba o gargalo de uma garrafa pet) 

   

44.  2 Pc Prego nº 18\27 -pct 1 kg    

45.  2 Pc Prego nº 18\24- pct 1 kg    

46.  2 Pc Prego nº 12\12- pct 1 kg    

47.  100 UN Parafuso para calha alta 5cm    

48.  07 UN Folhas de zinco 2mx1,10m    

49.  3 UN Martelo de unha com cabo de madeira 27mm    

50.  5 Pc Agulhas de costura a mão nº 2-0- pct com 20 
unidades. 

   

51.  5 Pc Agulhas de costura a mão nº 6- pct com 20 
unidades. 

   

52.  5 Pc Agulhas de costura a mão nº7- pct com 20 
unidades. 

   

53.  10 pc Agulhas máquina (singer 75\11) - pct com 10 
unidades. 

   

54.  5 pc Agulha de máquina ( singer 75\14) - pct com 
10 unidades. 

   

55.  15 UN Cones de Linha máquina  Overlok Tex 18 
peso 100gr (diversas cores) 

   

56.  40 UN Cones de Linhas de costura reta 120  100% 
poliester 1829m (diversas cores) 

   

57.  40 UN Linha Para Crochê 100% algodão, 
mercerizado, 8/2, 1000metros. CORES: 
verde bandera; verde oliva; bege; branco; 
azul celeste; amarelo ouro; vermelho; lilás; 
roxo; rosa pink; cinza; amarelo limão, 
amarelo canário, amarelo pele, violeta, 
pêssego, vermelho marfin, azul marinho, 
verde glacial e rosa ciclame 
Linhas de croche  100% algodão fina 1000m 
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58.  40 UN Linhas de croche Barbante nº6 rolo com no 
mínimo 600 gramas. 

   

59.  70 UN Toalhas de Rosto 45cm X 70 Cm    

60.  500 M Mangueira Led uso externo, IP 65 ou superior 
corte em 2 metros 

   

61.  150 UN Novelos de lã 100gr diversas cores    

62.  300 M Fita de cetim Nº.2 Face Simples 10 mm x 50 
mm 100% poliéster – diversas cores 

   

63.  100 M Bordado inglês 5cm largura  (diversas cores)    

64.  100 M Bordado Inglês 3cm    

65.  200 M Passa fita, 2,0 cm    

66.  02 Kg Cola branca universal 1kg    

67.  06  
UN 

Linha barbante mesclada nº6 de 200g de 
cores variadas. 

   

68.  10 UN Pincel chato cabo longo nº10    

69.  20 UN Talagarça grossa de 1,40 m x 0,50 cm.    

70.  10 UN Tesouras grandes aço inox 8 polegadas    

71.  02 UN Carretel linha de costura no mínimo 1200m    

72.  100 UN Pérolas pequenas nº 6 branca    

73.  800 UN Pérolas médias nº 10 branca    

74.  05 UN Pincéis atômico    

75.  60 UN Lápis preto, nº 2    

76.  15 UN Papel crepom verde    

77.  25 M Fita de cetim 7mm     

78.  25 M Fita de cetim 7mm preta    

79.  02 Kg Fibra de preenchimento    

80.  05 UN Fita crepe pct 19X50 C/6    

81.  55 UN Caixa de mdf 15x15x5 cm    

82.  04 UN Tinta PVA branca de 500 mL    

83.  19 UN Tinta PVA 100 ml sendo: rosa  - 04 unidades; 
azul- 02 unidades; preta- 04 unidades; roxa- 
02 roxa; amarela- 02 unidades; marrom- 02 
unidades; vermelha- 03 unidades. 

   

84.  04 UN Cola gel para decoupage de 120 g    

85.  05 UN Folha de lixa para madeira    

86.  10 UN Folhas de cartolina de diversas cores    

87.  30 UN Folhas de EVA com glitter de diversas cores    

88.  25 UN Telas para pintura, branca, 20x30 cm    

89.  2500 UN Botões coloridos 04 furos coloridos N°22     

90.  10 UN Cola silicone líquida 100g    

91.  01 Galão Tinta esmalte Vermelha, 
Galão 3,6 litros 

   

92.  35 UN Novelos de linha crochê de 125 metros 
(100% algodão) 
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93.  17 UN Agulhas de crochê 1,25mm    

94.  20 UN Agulhas de crochê 1´25mm    

95.  17 M Velcro Branco 25mm macho e fêmea 
(Conjunto), 70% poliéster e 3% nylon 

   

96.  10 UN Cola alto relevo cores diversas    

97.  20 UN Cola glitter cores diversas    

98.  05 Kg Base glicerinada para sabonete    

99.  22 UN Essência de 30 mL para sabonete    

100.  17 UN Formas para sabonetes    

101.  01 UN Fixador de essência de 20mL    

102.  01 UN Corante de cosméticos 10 mL    

103.  01 UN Óleo essencial 15 mL    

104.  100 M Fio de silicone, 0,6 mm rolo c/ 100m    

105.  4,5 M Tubo de ferro redondo 1,5 polegadas x 2mm    

106.  20 BARRA Barras de tubo de ferro 6 metros quadrado 
30/30 x 1,5mm 

   

107.  02 BARRA Barras de tubo de ferro 6 metros quadrado 
20/30 x 1,5mm 

   

108.  02 BARRA Barra de ferro chato 1/8 5/8    

109.  06 UN Dobradiça 5/8    

110.  80 UN Peças de MDF cru 9mm, 15cm por 28cm    

111.  60 UN Linha de Costura 
Costura Reta, 100% poliéster, Textura 27, 
Cone com 200 metros. 
CORES: vermelho, azul celeste, azul 
marinho, amarelo ouro, amarelo canário, lilás, 
verde limão, verde bandera, verde musgo, 
roxo, bege, rosa pink, rosa bebê, marrom, 
marrom terra, cinza e laranja. 

   

112.  40 UN Linha para Overlock 
100% poliester, 40 gramas, textura 18. 
CORES: branco, preto, azul marinho, azul 
celeste, amarelo ouro, amarelo canário, 
vermelho, lilás, verde limão, verde bandera, 
musgo, roxo, bege, rosa bebê, rosa pink, 
marrom, cinza e laranja. 

   

113.  300 UN Balão nº 7, pct. Com 50, diversas cores.    

114.  15 M Tecido viscolycra largura 1,70 m cor lisa    

115.  15 M Tecido popeline para camisa 1,40 m largura, 
cor lisa 

   
 

116.  10 M Tecido cetim liso 1,40 m largura cor lisa    
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 12/2018. 

 

 
A Empresa..........................,CNPJ nº........................., situada na Rua 

.............................................., nº.............na cidade de ............................, neste ato 
representado por seu(sua) titular Sr.(a).................................., (nacionalidade), (estado 
civil), portador da Carteira de Identidade Civil RS nº................................, CPF 
nº....................., declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
 
 
 
(local), ........ de ......................................... de ......... 

 
 

_________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 


