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PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2020 

 
 

Processo nº 12/2020 
Abertura: 18/03/2020 
Horário: 09:00h 
Tipo: MENOR PREÇO 

 
 

EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES PREFERENCIAIS: MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL 123/2006, E LEI MUNICIPAL 679/09 DE NOVEMBRO DE 2009.      
  
 O MUNICÍPIO DE PONTÃO - RS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, mediante seu 
Pregoeiro, designado pela Portaria nº637/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que, encontra-se 
aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para 
Microempresas, Empresas de pequeno Porte e Empreendedores Individuais, nos termos da Lei n.º10.520 de 17 de 
julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Municipal 679/09 de 23 de Novembro de 2009, Decreto 
municipal nº 925 de 16/06/2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
condições previstas no Edital e seus anexos, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA 
DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e hora acima mencionados, no seguinte local: no Centro 
Administrativo municipal de Pontão - RS, sito Avenida Júlio Maílhos nº 1613, mediante as seguintes condições: 
 
         

1 - DO OBJETO E DOTAÇÃO 
Constitui objeto da presente licitação Aquisições De Materiais e Diversos, (Materiais de Escritório, Expediente, 
Bibliográficos, Insumos, Mobiliário, Materiais Permanentes e Materiais de Construção), objetivando a 
Implantação do Horto Medicinal, Projeto Farmácia Viva Conforme Edital SCTIE/MS nº 2/2019, Portaria de 
Habilitação nº 2.768 de 21 de Outubro de 2019. 

1.2 - As especificações completas dos produtos a serem adquiridos 
Constam no ANEXO I deste procedimento licitatório. 

1.3 - As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
0801 10 303 0047 2203  24920-3 FNS FARMACIA VIVA 
 
339030 00 00 0000 4503 25002-3 Material de Consumo 
449052 00 00 0000 1512 25365-0 Equipamentos e Materiais Permanentes 
 
 2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 2.1 Poderão Participar desta licitação: 
 2.1.2 as entidades preferenciais, assim consideradas, as microempresas, empresas de pequeno porte e micro-
empreendedores individuais, que cumprem os requisitos legais para a respectiva qualificação, pertencentes ao ramo 
de atividade do objeto desta licitação, que atendam a todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; e 
 2.1.3 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a administração Pública em todas as 
esferas. 
 2.1.4 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação 
judicial ou extrajudicial (declaração de órgão competente); 
 2.1.5 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 
 2.1.6 não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas que; não se qualifiquem 
como microempresas, empresas de pequeno porte ou micro empreendedores individual.  
 

2.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 123/2006, 
e devido à necessidade de identificação pela Pregoeiro e pela Equipe de apoio, deverão comprovar o enquadramento 
como "ME" ou "EPP". 

2.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 
somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica. 
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2.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa renúncia expressa e 
consciente, desobrigando a Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, aplacáveis ao presente certame 
e inabilitação da licitante. 

2.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de 
um enquadramento falso ou errôneo. 

2.2.5 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeitos de habilitação, conforme item 9 deste Edital, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente 
alguma restrição. 

2.2.6 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa. 

2.2.7 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.2.6, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou através de seu 

representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório, no interesse do representado. 

3.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de 
sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 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. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa outorgante, bem 

como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a 
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) outorgado pelos representantes 
legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de 
investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 
3.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo pregoeiro. 
3.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento 

para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 

3.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes 
no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente 
com a Carta de Credenciamento. 
 3.5. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para exercer os direitos de ofertar 
lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as 
sessões públicas referentes à licitação.   
 
 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora 
do envelope da proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; 
Cartão do CNPJ, Procuração ou Termo de Credenciamento do ANEXO III e a 
Declaração constante no ANEXO II . 
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4.1 Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e no horário estipulado 
no Item 05, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo 
em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 
À Prefeitura Municipal de Pontão 
Processo Licitatório n° 12/2020 
Pregão Presencial N° 07/2020 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 

 
 

À Prefeitura Municipal de Pontão 
Processo Licitatório n° 12/2020 
Pregão Presencial N° 07/2020 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 

 
5 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. No dia 18 de Março de 2020, às 09 horas, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à 

Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 
– DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação 
de nenhum licitante retardatário. 

5.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

5.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a ata de realização 
dos trabalhos com a descrição do certame. 
 

6. PROPOSTA DE PREÇO: 
 

6.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico em folhas 
sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem 
clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser obedecido o modelo 
de proposta e termo de referência do ANEXO I deste edital, a proposta escrita deverá conter: 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da 
pessoa indicada para contatos; 

b) O valor unitário e o valor total do(s) de cada item, de acordo com as condições de pagamento estabelecidas 
no presente processo;   

c) Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, 
de 17-07-2002. 

d) A marca e modelo do(s) produto(s) cotado(s), sendo aceita somente uma marca para cada item cotado; 
e) Material informativo, prospectos técnicos ou catálogos do fabricante referente aos itens cotados, que 

comprovem o atendimento às características solicitadas no edital;(o material deverá ser identificado com o 
número do item conforme ANEXO I do edital) 
 
6.2. Prazo de entrega: A entrega deverá ser efetuada em até 15 dias da solicitação. 
6.3. Deve ser indicado preço líquido unitário, em moeda nacional, contendo, ainda, a descrição completa do 

produto ofertado.  
6.4. No referido preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre 
a operação; as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de 
qualquer natureza, será única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA, bem como 
qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução 
do objeto da licitação. 
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6.5. A proposta será julgada pelo menor preço por item, até o máximo de duas casas decimais após a virgula 
e será apurado após a etapa dos lances e de acordo com as especificações do produto. 

 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais 

baixo e os 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 do vencedor. 

7.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores 
das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 
Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1% sobre o valor do item apurado 
após cada lance. 

 7.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

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 ao licitante, na ordem 
decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 

7.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
7.6.1 Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização de aparelho 

celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do processo, onde esses macetes 
tendem a retardar o procedimento. 

7.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

7.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 

7.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor. 

7.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em 
Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

7.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor 
o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar 
o menor preço unitário.  

7.13 Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções 

de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham 
a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do ITEM 6; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
7.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
7.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da 
análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

7.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 
acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de Compras e Licitações deste Município, 
conforme subitem 14.1 deste Edital. 

7.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.  

 
8 - DA HABILITAÇÃO: 
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8.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
documentos de habilitação a seguir. 

8.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 
Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja 
dentro do prazo de validade e a documentação solicitada para a presente licitação conste nos Cadastro de 
Fornecedores do Município.  

8.1.2. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo Governo Federal ou pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

8.1.3. As empresas cadastradas ou não-cadastradas, deverão fazer prova dos seguintes documentos, em vigor 
na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

8.2. Da Habilitação Jurídica 
a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 
b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
d)Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

 
OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do credenciamento não 
serão exigidos no envelope de documentação. 
 

8.3- DA REGULARIDADE FISCAL 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela 

Receita federal do Brasil; 
b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da licitante; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
e) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, assinada 

pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 
f) Certidão Negativa de Falência e concordata. 
g)Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).      
 
8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto 

da licitação, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado. 
     8.5 O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 10 
(dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
Obs.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da Prefeitura de Pontão, ou ainda publicação em 
órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua 
verificação. 
 

9 - DA ADJUDICAÇÃO: 
9.1. 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 o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por 
parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 
que todas os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo 
de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
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9.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da melhor proposta será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá 

ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 
10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias úteis 

para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos. 
10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 

mencionado no preâmbulo deste Edital. 
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
10.6 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas 

pelo licitante na sessão pública; 
10.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
11 –DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
11.1 - O prazo de entrega do objeto da presente licitação será em até 3 (três) meses a contar da assinatura do 

contrato, e entregues em até 15 (quinze) dias da solicitação de fornecimento. 
 
11.2 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no Almoxarifado central na Prefeitura Municipal de 

Pontão – RS. 
11.3 -Verificada a não-conformidade de algum item do produto, o licitante vencedor deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.  
11.4. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança 

durante o transporte. 
11.5. A Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, 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. 

 
12 - DO PAGAMENTO: 
12.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, após o recebimento das notas fiscais por parte do 

almoxarifado, por intermédio da Tesouraria do Município, através de transferência bancária ou depósito em conta 
corrente a ser fornecida pelo contratado, ou ainda no forma de cheque nominal. 
 

13 – DAS PENALIDADES: 
13.1. A recusa pelo Licitante em contratar o objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total da proposta. 
13.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a contratação, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco 

por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 
13.3. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o Licitante à multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da obrigação. 
13.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações 

legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

13.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade 
da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas 
as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

13.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
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13.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

14 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
14.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o Departamento de Compras 

e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão, 
apontando as falhas e irregularidade que o viciaram; 

 14.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como 
recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

 14.3 Somente serão aceitas as impugnações manifestadas tempestivamente e protocoladas junto ao protocolo 
geral da secretaria de administração do município de Pontão, não serão aceitas impugnações via telefone, correio, ou 
correio eletrônico. 
 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. Todos os produtos ofertados deverão atendendo aos requisitos de qualidade, produtividade 

compatíveis com as normas regulamentadas pela ANP ou norma equivalente; 
15.2. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 

Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Pontão, no Departamento de Compras e Licitações, sito na 
Av. Julio Mailhos, 1613, ou pelo telefone/fax 54.3308-1900, no horário de expediente, preferencialmente, com 
antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.3.Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-
ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e Licitações. 

15.4 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil 
ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados. 

15.5Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o 
endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

15.6 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de Pontão, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, 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 interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em 
despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93). 

15.9. O CONTRATANTE não será obrigado a comprar todo o material previsto no Edital e em seus Anexos até 
o término do Contrato, visto que os quantitativos estipulados tratam-se de mera estimativa do que será comprado no 
decorrer da contratação. 

15.10 São anexos deste Edital: 
Anexo I - Modelo de Proposta; 
Anexo II - Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
AnexoIII - Modelo de Credenciamento; 

 Anexo IV - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 Anexo V – Declaração de Enquadramento de Micro-empresa 
 Anexo VI – Minuta do Contrato 
 15.11Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Passo Fundo- RS, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 
 

                          Pontão-RS, 03 de Março de 2020. 
 
 
 
 
 

NELSON JOSE GRASSELLI 
Prefeito Municipal 

 
 

 

Este edital se encontra 
examinado e aprovado 
por esta Assessoria 
Jurídica. 

 Em ___-___-______. 

 

_________________ 
LUCIANO TOSON 
OAB RS 48387 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2020 
ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA E MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 07/2020, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 
 
EMPRESA:______________________________CNPJ:__________________________________________ 
 
ENDEREÇO:_____________________________ CIDADE: ______________________________________ 
 
TELEFONE:____________________ CONTATO: ______________________________________________ 
 
E-mail:_____________________________________________________ 

Item Unid
. 

Quant. Lote Descrição do produto Marca/
Mod 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Materiais de Escritório/Expediente 
1 Un 5 1 Caderno universitário, capa dura, espiral, 200 folhas 

úteis (não sendo contada as divisórias), pautado e 
margeado frente e verso com capa e contracapa 
dura. Dimensões mínimas 200mm x 275mm de 
altura. Miolo papel, branco, gramatura mínima 56 
g/m². Impressão da capa e contracapa: 4x0 cores. 
Acabamento da capa em plastificação ou verniz UV 
com cobertura total. Divisórias a cada 20 folhas 
impressas 

   

2 Un 2 1 Caixa para correspondência, Cor: cristal, Caixa 
tripla, Fixa, Dimensão: 18x26,5x37,4 cm 

   

3 Un 5 1 Borracha branca "nº 40", de látex, com textura macia 
e suave, aplicável para apagar qualquer graduação 
de grafite, dimensões aproximadas 31x21x07mm. 

   

4 Un 5 1 Apontador de lápis, lâmina em aço temperado, com 
impressão texturizada em alto relevo do fabricante, 
plástico resistente com depósito/lixeira removível. 

   

5 Un 10 1 Caneta esferográfica tinta azul, corpo sextavado de 
resina termoplástica transparente, com furo de 
respiração lateral no centro, com cartucho removível 
de encaixe, ponta de liga de latão esfera de 
tungstênio. 

   

6 Cx 3 1 Clips galvanizados nº 10/0, caixa com 120 unidades    

7 Un 10 1 Clips galvanizados nº 8/0, caixa com 25    

8 Cx 3 1 Corretivo liquido a base de agua 18 ml    

9 Un 3 1 Fita corretiva 5mmx8m    

10 Un 3 1 Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, tipo 
espátula, comprimento aproximado 145x17mm.  
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11 Un 2 1 Grampeador de mesa, para grampo de 24/6 e 26/6; 
alcance 64mm; 30 folhas grampeadas; comprimento 
12 cm; largura: 2.5 cm; altura: 5 cm 

   

12 Un 1 1 Grampeador de mesa, carregamento frontal, 
mecanismo de alavanca, até 110 folhas; grampos: 
9/8 e 23/8; grampeamento fechado; Profundidade de 
grampeamento: 66mm; Peso: 1 Kg; Dimensões da 
base: 32 x 9,5 cm 

   

13 Cx 1 1 Grampo Galvanizado tamanho 9/8, caixa com 5000 
unidades para grampeador 

   

14 Cx 3 1 Grampo galvanizado tamanho 26/6, caixa com 5000 
unidades para grampeador 

   

15 Un 1 1 Perfurador de papel metálico, com 2 furos, 
capacidade para perfurar até 50 folhas de 75g m2, 
corpo metálico preto e com guia de metal. Com 
régua na base para medir o espaçamento entre os 
furos de acordo com o tamanho do papel 

   

16 Un 10 1 Lápis preto n. 02, formato hexagonal, corpo revestido 
de madeira 100% reflorestamento, nome do 
fabricante gravado na madeira, de cor preta, com 
identificação na embalagem, com certificado de 
segurança INMETRO, fabricação brasileira 

   

17 cx 3 1 Folha de ofício: Papel sulfite A4 branco, pacote com 
500 folhas, gramatura 75 g/m² medindo 210 x 
297mm, para uso diverso em impressora laser ou 
jato de tinta, copiadora ou duplicadora. Embalagem 
com proteção adequada contra umidade. 
Embalagem: caixa com 10 pacotes. 

   

18 Un 5 1 Fita adesiva, de filme de polipropileno, adesivo 
acrílico, tubete de papel; 45mm x 50m, 
Transparente. 

   

19 Un 5 1 Fita adesiva, de polipropileno, medindo 19mm X 
50m, transparente 

   

20 Un 10 1 Pasta AZ lombo estreito – para arquivamento, em 
papelão super-resistente, na cor preta, medindo 
aproximadamente 35 cm de altura, 6 cm de lombo, 
27 cm de largura, com porta etiqueta no lombo, em 
plástico resistente, borda inferior em aço, 
apresentando garantia de qualidade, prazo de 
validade indeterminado.  

   

21 Un 3 1 Pasta documento, sanfonada, formato ofício, com 12 
divisões, com aba e elástico, cor transparente  

   

22 Un 10 1 Pasta documento, com aba e elástico, material 
polipropileno, espessura de 0,35mm, cores variadas, 
medindo 235 x 350 mm 

   

23 Un 4 1 Pasta catálogo: pasta catálogo para portfólio, 
formato ofício, plástica, com bolso e visor, 4 
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colchetes, 50 envelopes, cor preta. Dimensões 
aproximadas: 243mmx333mm 

24 Cx 1 1 Envelope tipo saco, material off-set, gramatura 90g, 
tamanho oficio (240x340mm), cor branco, sem 
timbre, caixa com 100 envelopes. 

   

25 Cx 1 1 Envelope tipo saco, material kraft, gramatura 80g, 
tamanho oficio (240x340mm), cor pardo, sem timbre, 
caixa com 100 envelopes. 

   

26 Un 3 1 Porta caneta/clips/papel, material acrílico, cor fumê, 
largura de 230mm e altura 100mm. 

   

27 Un 10 1 Prancheta portátil, material MDF, tamanho ofício 
(240x340mm), cor marrom, com pegador metálico 

   

28 Un 5 1 Tesoura multiuso, 21cm, lâmina em aço inox.     

29 Un 1 1 Régua 50cm, em poliestireno, cristal 
transparente, escala milimétrica. 

   

Materiais Bibliográficos 

30 Un 1 2 Livro: O Grande Livro das Plantas Medicinais, 
ISBN: 9788594111029, Edição: 1ª, Ano: 2018, 
Idioma: Português 
Autor: Chevallier, Andrew, Páginas: 336, 
Encadernação: Brochura, Editora: Publifolha 

   

31 Un 1 2 Livro: Plantas Medicinais no Brasil. Nativas e 
Exóticas. 2º EDIÇÃO, Autor: Harri Lorenzi, ISBN: 
85-86714-28-3, Português.  

   

32 Un 1 2 Livro: Plantas Medicinais. Do Plantio à Colheita. 
Autor Carlos Alves Soares. Português, capa comum, 
ano de publicação: 2010.  

   

33 Un 1 2 Livro: Minhas 500 ervas & plantas medicinais. 
Autor Pe. Ivacir João Franco, português, capa 
comum, ano de publicação: 2012.  

   

34 Un 1 2 Livro: O Guia Completo das Plantas Medicinais: 
Ervas De A A Z Para Tratar Doenças, 
Restabelecer A Saúde E O Bem-Estar. Autor David 
Hoffman, português, capa comum, ano de 
publicação: 2017. 

   

35 Un 1 2 Livro: Interações medicamentosas adversas. 1º 
edição, autor Lakshman Karalliedde, Simon F. J. 
Clarke, Ursula Collignon, Janaka Karalliedde, ano de 
publicação 2012, 996 pg. Editora Guanabara 
Koogan, idioma português, formato livro brochura. 

   

36 Un 1 2 Livro: Manual de prescrição de fitoterápicos pelo 
nutricionista. 1º edição, idioma português, 
encadernação brochura, formato: 17 x 24,5 x 2,5, 
478 páginas, ano de edição: 2019. 

   

37 Un 1 2 Livro: Fitoterapia aplicada à nutrição. 1º edição, 
Editora: Águia Dourada, Autor: Marcela de Araújo 
Teixeira - Betina Schmidt - Nathália Delvaux - Giselle 
França da Costa. Ano de publicação: 2019. 
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38 Un 1 2 Livro: Atlas Das Plantas Medicinais E Curativas: 
A Saúde Através Das Plantas. Autor Vergara, 
idioma português, capa dura, ano de publicação 
2004. 

   

39 Un 1 2 Livro: Fitoterapia Contemporânea - Tradição e 
Ciência na Prática Clínica. 2º edição, 
Editora: Guanabara Koogan, edição 2016.  

   

40 Un 1 2 Livro: Formulário Médico Farmacêutico de 
Fitoterapia. 4ª Edição, Autora:  Jose Carlos Tavares 
Carvalho, Editora: Pharmabooks, 404 páginas, Ano: 
2016. 

   

41 Un 1 2 Livro: Como prescrever ou recomendar plantas 
medicinais e fitoterápicos. Autor: Sergio Tinoco 
Panizza, tipo de capa: Brochura, Número de 
páginas: 249, Edição: 2°, Dimensões: 18x26 cm, 
Peso: 500g, Ano: 2017 

   

Materiais de Consumo 

42 Un 3 3 Bandeja plástica multiuso em polipropileno, 
brancas, com medidas aproximadas de 53,2 cm (C) 
x 37,3 cm (L) x 8,6 cm (A) Ext., volume 12 L, 
atóxica, validade indeterminada.  

   

43 Pcte 10 3 Sacos plásticos produzidos em polietileno, atóxico, 
inodoro e incolor, tamanho 10x14. Pacote com 100 
unidades. 

   

44 un 500 3 Sacos em papel Kraft, pardo, tamanho do saco 
fechado 18,5x43cm (Largura x Altura)  

   

45 un 500 3 Sacos em papel Kraft, pardo, tamanho do saco 
fechado 10,5x21cm (Largura x Altura) 

   

46 Cx 5 3 Touca sanfonada descartável, com elástico 
confeccionada em tecido não tecido 100% 
polipropileno; hipoalergênica; permeável ao ar, 
garantindo o equilíbrio da sensação térmica durante 
o uso; média elasticidade, fácil ajuste; fabricado 
mediante costura ultrassônica; tamanho único, 
ajustável a qualquer tamanho de cabeça unissex; cor 
branca, caixa com 100 unidades. 

   

47 Cx 10 3 Luvas de procedimento, fabricada em látex; com pó 
bioabsorvível; Ambidestra; hipoalergênica, 
Superfície lisa, cor transparente. Caixa com 100 
unidades.  

   

48 Cx 5 3 Máscara descartável para uso geral, cor branca, 
confeccionada em TNT (tecido não tecido) 100% 
polipropileno, com elásticos laterais tipo roliço 
recobertos com algodão. Caixa com 100 unidades. 

   

Equipamentos, Mobiliário e Materiais Permanentes 

49 Un 1 4 Desidratadoras (secadoras) para ervas medicinais. 
Gabinete parede dupla, com revestimento interno e 
externo em chapa de aço inox AISI 430. Isolamento 
térmico em lã de rocha. Turbo para ventilação 
horizontal entre as bandejas. Bandejas em aço inox 
AISI 430. Rodízios de 4" para facilitar deslocamento 
e limpeza (02 com trava). Painel de comando em aço 
inox 304, contendo: termômetro digital 0-99 ºC; 
disjuntor, chaves liga-desliga para motores e 
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resistências, termostato digital e leds (lâmpadas) de 
sinalização. Aquecimento elétrico 220V. Controle 
automático de temperatura. Termostato 20/90 ºC. 
Quantidade de bandejas: 12 (doze). Área útil de 
secagem 5,40 m². Dimensões das bandejas: 600 x 
750 mm. Dimensões máquina aquecimento elétrico: 
Largura 700 x Prof. 1250 x Altura total 1370 mm. 
Peso: 155,0 kg. 

50 Un 1 4 Seladora para embalagens plásticas, barra quente 
com acionamento por pedal, com controle de 
temperatura por termostato, 110v / 220v, com mesa 
de apoio regulável na altura, com comprimento de 
solda de 400mm e largura de 4mm, pintura em epóxi, 
cor branca, com dimensões de 450x320x940mm 
(larg x compr x alt) 

   

51 Un 5 4 Bacia em aço inox, diâmetro de 300mm, altura de 
65mm 

   

52 Un 10 4 Bandeja em aço inox; redonda, 40 cm de diâmetro.    

53 Un 5 4 Bandeja em aço inox, sem alça, retangular, 
acabamento polido com as bordas escovadas, 
dimensões de aproximadamente 40 x 31 cm 

   

54 Un 1 4 Pia em aço inox AISI 304, com 2 cubas de 
0,50x0,40x0,25m, com 04 pernas de tubo inox de 2’’, 
sem prateleiras. Pia medindo 1,80x0,70x0,85 

   

55 Un 1 4 Mesa desmontável, com tampo em aço inox 430, de 
1,00mm de espessura, medindo 1,20x0,70x0,85, 
com prateleira gradeada e com espelho 

   

56 Un 1 4 Mesa desmontável, com tampo em aço inox 430, de 
1,00mm de espessura, medindo 2,00x0,70x0,85, 
contraventada em “H”, com espelho 

   

57 Un 1 4 Mesa desmontável, com tampo em aço inox 430, 
estrutura de ferro e pintura epoxi, com prateleira 
inferior, com gaveta, medindo 2,90x0,90m, sem 
rodízios. 

   

58 Un 1 4 Mesa de apoio com tampo em aço inox 304, 
estrutura de ferro pintada em epóxi, medindo 
0,94x0,44x0,85m 

   

59 Un 6 4 Estante, material aço, profundidade 0,40 m, 6 
prateleiras, reguláveis, altura 2,00 m, largura 0,92 m, 
com antiderrapante, cor cinza claro 

   

60 Un 1 4 Armário de aço, 2 portas, com chaves, com 
aproximadamente 1,50 (altura) x 0,75 (largura) x 
0,35 (profundidade); 3 prateleiras reguláveis; 
tratamento anti ferrugem; cor cinza claro.  

   

61 Un 6 4 Lixeira em Inox, 5 Litros, com corpo e tampa da 
lixeira em aço inox, acionamento da tampa com 
barra de ferro, cor em Aço Inox. 
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62 Un 5 4 Garrafa térmica de pressão, capacidade de 1,8 litros. 
Características adicionais: com alça e corta gotas. 
Revestimento interno e externo em aço inox, 
inquebrável 

   

63 Un 3 4 Balança digital para cozinha, com vidro temperado, 
até 5kg, alta precisão nas medidas, funcionamento 
de 0 a 5 kg - com precisão de 1 em grama, display 
digital de 5 dígitos, medida aproximada da balança: 
23,00 x 16,00 cm. Botão On-Off em Touch Screen 
Auto, com desligamento automático, botão de tara e 
resistente a água, com funcionamento a pilhas. 

   

64 Un 1 4 Tesourão de poda tipo bypass com cabo extensivo, 
para galhos grossos, material: aço carbono. 

 

 

 

 

 

65 Un 5 4 Tesoura de poda profissional bypass, lâminas em 
aço carbono, cabo revestido, trava de segurança, 
aproximadamente peso: 0,29 kg; comprimento: 205 
mm; largura: 50 mm; altura: 25 mm.  

   

66 Un 1 4 Trena longa de 50 metros, com fita em aço e trava 
de pressão na ponta, cabo emborrachado, largura 
aproximada da trena de 12 mm.  

   

67 Un 5 4 Enxada larga 2.0 com cabo de madeira 130 cm, 
lâmina em aço temperado. 

 

 

 

 

 

68 Un 1 4 Pá ajuntadeira de bico N°3, com cabo de madeira em 
Y, comprimento total 75cm.  

 

 

 

 

 

69 Un 1 4 Ancinho curvo robusto 12 dentes com cabo de 
madeira 120cm.  

 

 

 

 

 

70 Un 3 4 Pá de jardim estreita (pazinha), em aço carbono com 
cabo de madeira 

 

 

 

 

 

71 Un 3 4 Garfo de jardinagem, para afofar a terra, de 3 a 5 
dentes, de aço carbono (garfo), com cabo de 
madeira. 

   

72 Un 1 4 Picareta alvião, com cabo de madeira de 90 cm.  

 

 

 

 

73 Un 100 4 Bandeja para mudas em plástico resistente; com 15 
células; 7,8 cm; 6,2cm em boca; 5,0 cm em fundo; 5 
furos no fundo.  

   

74 Un 30 4 Bandeja para mudas em plástico resistente, com 98 
células, de 5,5 cm de altura, 3,5 cm de boca e 1,3 cm 
de fundo (comprimento 57 cm, largura 28 cm, altura 
5,5 cm, volume por célula 30 ml) 

   

75 Un 50 4 Bandeja para mudas em plástico resistente, com 50 
células, medida externa: 545mm x 280mm, boca: 
48mm, profundidade: 100mm, volume: 90cm³. 
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76 Un 100 4 Placas de identificação de plantas, com haste de 
plástico resistente para identificação de plantas em 
vasos, canteiros, floreiras, pomares. Que possam 
ser inscritas com lápis preto comum e canetas 
marcadoras. Tamanho 30 cm 

   

77 Un 150 4 Placas de identificação de plantas, com haste de 
plástico resistente para identificação de plantas em 
vasos, canteiros, floreiras, pomares. Que possam 
ser inscritas com lápis preto comum e canetas 
marcadoras. Tamanho 20 cm 

   

78 Un 4 4 Regador de plástico capacidade 5 litros. Itens 
inclusos: bico tipo ducha (crivo); Material do regador: 
polipropileno 

   

79 Un 1 4 Mangueira, para jardim, em plástico resistente, 
trançada, ¾ polegada, com esguicho e jato regulável 
e engate rápido para torneira, comprimento 30 
metros. Embalagem com dados de especificação do 
produto e marca do fabricante. 

   

80 Un 1 4 Carrinho de mão, caçamba redonda metálica, 50L, 
aço galvanizado, braço metálico e pneu com câmara. 

   

81 Un 2 4 Pulverizador lateral, 5 litros, de compressão prévia, 
com válvula de alívio de pressão interna, bico com 
jato regulável, corpo em plástico de alta resistência, 
haste metálica para pressurização, cinto para 
sustentação ajustável, haste de bombeamento com 
trava de segurança, com indicador de capacidade no 
próprio tanque, para auxiliar no controle da 
dosagem. 

   

 INSUMOS 

82 SC 10 5 Substrato a base de Turfa de Sphago com os 
condicionadores: vermiculita expandida, calcário 
dolomítico, gesso agrícola e traços de fertilizante 
NPK. Propriedades físicas: densidade de 145 kg/m3; 
capacidade de retenção de água à 10 HPa (CRA) de 
55% e a umidade máxima de 50%. Propriedades 
químicas: potencial hidrogeniônico (pH) de 5,5 (com 
variação máxima de 0,5 para mais ou menos) e 
condutividade elétrica (CE) de 0,7 mS/cm (com 
variação máxima de 0,3 mS/cm para mais ou para 
menos). O volume da embalagem deverá ser de no 
máximo 8 kg (45 litros). 

   

83 Sc 10 5 Composto orgânico (adubo orgânico), composto de 
adubo, calcário, esterco de aves, terra preta, casca 
de pinus moída e compostada, vermiculita. Saco de 
20 kg 

   

84 pct 10 5 Formicida isca granulado  pct de 500 gr    

85 pcte 5 5 Lesmicida isca granulado pct de 200 gr    

86 frasc 5 5 Inseticida natural azadiractina – óleo de nem puro 
emulsificado, frascos de 01 litro 

   

87 Kg 1000 5 Maravalha de madeira especial de pinus Elliottii; na 
cor marfim; em lasca de madeira com espessura de 
1mm, no máximo; inodora, que não tenha sofrido 
tratamento químico prévio; sem contaminação, não 
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oriunda de carpintaria e outros; com tratamento de 
esterilização rotativo vazado, a 100º C, de 2 a 3 
horas em média; acondicionado em embalagem 
adequada que garanta integridade do produto, de 
10 a 20 kg a embalagem.  

 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

88 M³ 13 6 Brita nº 1    

89 Un 1600 6 Blocos de concreto 9x19x39 cm - LxAxC    

 TOTAL GERAL  

   

Valor por extenso (       ) 

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002.  

Validade da proposta: 

Prazo de Pagamento:   

Local:                                           Data: 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo da Empresa Assinatura do Responsável 
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PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2020 

 
 
 
 

ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 

 
A ........................( Razão Social da empresa).................., CNPJ º..................,localizada à................................ 

DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº 07/2020, promovida pela Prefeitura Municipal 

de Pontão-RS, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

Local de data, 

 
 
 
 
 
 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO III 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do 

CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob 

o nº 07/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 

_______________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

(firma reconhecida) 
Nome do dirigente da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a 
falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 

7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Ref. Ao Pregão Presencial nº 07/2020:  
 
____________________________________________,inscrito no CNPJ nº _________________________, por  

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

da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF nº _________________________,DECLARA: 

 a) que sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar  com  a Administração Pública,  nos 
termos do inciso IV,  do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao  que  
dispõe  o parágrafo 2º  do artigo 32  da  referida  lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à 
entrega dos documentos de  habilitação, de  acordo  com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe; 
 b) o cumprimento ao disposto no   inciso XXXIII  do  artigo  7º  da  Constituição  Federal  (proibição  de trabalho  
noturno,  perigoso ou insalubre a menores de  18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos). 
 
 
 
 
                                                                                                          (data) 
 
 
 

________________________________________________ 
Licitante 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (PARA FINS 
DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO 
COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07) 
 
 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  
 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 

contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de participação na licitação 

de n.º 12/2020, modalidade de Pregão Presencial n° 07/2020, que: 

( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06; 
(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (tendo assim, 
direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/06) 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n° 
123/06. 
Local e data: ___________________________ 
 
 
 
 
 
   __________________________________ 

Nome do profissional contábil: 
Nº de seu registro junto ao CRC: 

 
CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

 
CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 00/2020 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE PONTÃO E A 
EMPRESA XXXXX, CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE................. PARA AS 
MÁQUINAS E VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PONTAO. 
 

Contrato que celebram o Município de Pontão, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 92.451.152/0001-
29, sito na Avenida Júlio de Maílhos, 1613, na cidade de Pontão/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. NELSON JOSÉ GRASSELLI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Pontão - RS, 
portador do CPF n.º 424.367.530-91, cédula de identidade n.º 5018419837, doravante denominado CONTRATANTE 
e de outro lado a Empresa XX, CNPJ Nº ..., neste ato representado pelo Sr. XXXXX, brasileiro, casado, comerciante, 
residente e domiciliado na Rua XX, nº 31, Bairro XXXXX no município de xxx-RS, portadora do CPF nº99999, cédula 
de identidade n.º 9999, doravante denominado CONTRATADO. O presente contrato tem seu respectivo fundamento e 
finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no processo administrativo n.º 12/2020, 
Pregão Presencial n.º 07/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e Lei nº 10.520/02 e cláusulas e condições 
que se enunciam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a aquisição DE................................ nas quantidades e especificações constantes 
no ANEXO I e proposta de preços vencedora, que são partes integrantes deste contrato. 
 
 

Item Descrição dos produto Quant. Marca Vlr. Unit. R$ Vlr. Total R$ 
1.      
2.      
3.      
4.      

Total Geral R$              
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Os recursos para pagamento dos materiais constantes do presente contrato serão provenientes da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
O valor total do fornecimento relativo à presente contratação é de R$ xxx, (xxxx), ocorrendo as despesas a cargo da 
Prefeitura Municipal de Pontão- RS. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Instrumento terá vigência a partir de sua assinatura até............ ou até a entrega total das mercadorias. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I – Entregar os materiais em perfeitas condições para armazenamento ou uso, não sendo de forma alguma resultado 
de processo de recondicionamento ou reforma, sob pena de não serem recebidos; 
 II - Efetuar a troca dos materiais no prazo máximo de 03 (três) dias consecutivos, no caso de ser constatado defeito. 
III - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
IV - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 
V - Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidade cometida na execução do contrato; 
VI - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25 % do valor inicial atualizado do 
contrato; 
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VII - Arcar com os encargos sociais e trabalhistas de seus funcionários, bem como vantagens (vale transporte, vale 
alimentação, etc.) decorrentes da relação de emprego; 
VIII - Apresentar à Prefeitura Municipal de Pontão o nome do Banco, Agência e o número da conta corrente, para 
crédito de pagamento das obrigações. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes 
do contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93; 
II - Receber da Contratada o material dentro do prazo estabelecido, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis do recebimento provisório para constatar se estão em perfeitas condições de uso e de acordo com as 
especificações; 
III - Efetuar, por escrito, solicitação de troca quando recebido com defeito, dentro do prazo acima especificado; 
IV - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos 
prazos fixados; 
V - Verificar a qualidade dos produtos apresentados. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
O pagamento dar-se-á através de depósito na conta-corrente indicada pela 
CONTRATADA e será realizado em até o 30 (trinta) dias após a data de apresentação da nota fiscal, que será emitida 
quando da entrega do material e deverá estar devidamente atestada pelo setor competente. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE ENTREGA 
A entrega do objeto licitado deverá ser formalizada junto à Prefeitura Municipal de Pontão, localizada à Av. Julio 
Mailhos, 1613, Centro, Pontão - RS, e entregue no almoxarifado no prazo máximo de 5 (cinco) dias a partir do 
recebimento da Nota de Empenho. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeçam a 
entrega dentro dos prazos, a CONTRATADA deverá notificar previamente a CONTRATANTE, por escrito, do motivo 
da demora, sua provável duração e sua causa. Logo após o recebimento do aviso da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar ou não o prazo estabelecido. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, se a CONTRATADA descumprir qualquer 
prazo contratual, a CONTRATANTE poderá, sem prejuízo de outras medidas previstas no contrato, ou na Lei nº 
8.666/93, com alterações posteriores, deduzir do preço contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0,06% ( seis 
centésimos por cento ) sobre o valor da parcela da obrigação não cumprida, por dia de atraso, até o seu adimplemento, 
respeitado o limite de 2% ( dois por cento), quando a CONTRATANTE deverá rescindir o contrato, aplicando à 
CONTRATADA a penalidade de suspensão temporária de licitar e impedimentos de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Pontão. 
 

CLÁUSULA NONA – RECEBIMENTO DO OBJETO 
O objeto do presente contrato será recebido pelo chefe dos transportes. 
a) Provisoriamente, para efeito de verificação das especificações e quantitativos dos objetos entregues com a 
respectiva nota fiscal; 
b) Definitivamente, após verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento provisório. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá efetuar a troca do material, no prazo de 03 (três) dias 
consecutivos, no caso de ser constatado defeito no momento da entrega junto à Prefeitura Municipal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE rejeitará, ao todo ou em parte, o fornecimento efetuado em desacordo 
com o edital e contrato. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA garantirá que o fornecimento obedeça exatamente às especificações 
pertinentes e se obriga a providenciar às suas expensas, no endereço indicado, a substituição de qualquer parte do 
fornecimento, desde que: 
a) Não atenda as especificações constantes do ANEXO I do Edital; 
b) Seja recusada pelos serviços de inspeção ou recebimento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
- Ocorrendo situação prevista no artigo 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, o aludido contrato 
poderá ser rescindido de pleno direito, na forma prevista nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 
 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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A Prefeitura Municipal indicará um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento 
objeto deste Contrato. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
Em caso de atraso injustificado, sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa de mora sobre o valor referente às obrigações 
não cumpridas, no percentual de 0,06% (seis centésimos por cento) ao dia, até o limite de 2% (dois por cento). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa a que alude esta Cláusula não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação 
ao objeto desta licitação a Administração poderá, garantidos a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes 
sanções: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato ou do empenho, no caso do licitante vencedor 
não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de 
motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;  
PARÁGRAFO TERCEIRO - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
de contratar com a União, Estados, distrito federal e Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais; 
PARÁGRAFO QUARTO - A sanção de advertência de que trata alínea “a” do PARÁGRAFO SEGUNDO DESTA 
CLÁUSULA poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na prestação 
dos serviços; 
II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde 
que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor das multas referidas nesta CLÁUSULA e na alínea “b” do PARÁGRAFO SEGUNDO 
poderá ser descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pontão; 
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 
verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. Caberá ainda a suspensão 
quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos 
serviços da CONTRATANTE. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
Elegem as partes, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da Comarca de Passo 
Fundo/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam 
o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes e pelas testemunhas. 
                                                             Pontão, 00 de xxx de 2020.  

 

_______________________________              ___________________________ 
 NELSON JOSE GRASSELLI   
  CONTRATANTE     CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 


