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                   EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 

REGISTRO DE PREÇOS  

 

Município de Não-Me-Toque 
Edital de Pregão Presencial nº 59/2014 
Tipo de julgamento: menor preço por item 

 

Edital de pregão para a contra-
tação de empresa para a construção de 
bocas de lobo. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, no uso de suas atribuições, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que às 9:30 horas, do dia 24 do mês 

de Junho do ano de 2014, na sala de reuniões da Secretaria de Administração, localizada 

na Av. Alto Jacui n.º 840 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Por-

taria nº 21.262, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objeti-

vando a contratação de empresa para o fornecimento, processando-se essa licitação nos 

termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, do Decreto Municipal nº 059/06, de 07 de 

abril de 2006 (pregão), do Decreto Municipal 337/11 de 13 de dezembro de 2011(Registro 

de Preços), com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1 - O objeto deste Pregão Presencial é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual forneci-

mento de serviços na construção de bocas de lobo, conforme descrito abaixo: 

Item Descrição Quantidade 

Estimada 

Valor de Referên-

cia 

01 Caixa Coletora – Boca de Lobo 

1.1 Caixa coletora – boca de lobo, tipo BLC Ø800 

mm, em alvenaria rebocada internamente nas 

40 unidades 408,00 
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dimensões: Largura e Comprimento = 1,30 m 

a 1,70 m; Profundidade: 1,60 m a 1,90 m. 

1.2 Caixa Coletora – Boca de Lobo, tipo BLC 

Ø600 mm, em alvenaria rebocada internamen-

te nas dimensões: Largura e Comprimento = 

1,20 m a 1,50 m; Profundidade: 1,20 m a 1,5 

m. 

40 unidades 375,00 

1.3 Caixa Coletora – Boca de Lobo, tipo BLC 

Ø500 mm, em alvenaria rebocada internamen-

te nas dimensões: Largura e Comprimento = 

1,00 m a 1,30 m; Profundidade: 1,00 m a 1,3 

m. 

40 unidades 357,00 

1.4 Caixa Coletora – Boca de Lobo, tipo BLC 

Ø400 mm, em alvenaria rebocada internamen-

te nas dimensões: Largura e Comprimento = 

1,00 m a 1,20 m; Profundidade: 1,00 m a 1,5 

m. 

40 unidades 326,00 

 

1.2 – As medidas das bocas de lobo são aproximadas, podendo variar em até 10% para 

mais ou para menos, conforme especificações de cada fabricante. 

1.2.1 – A escolha da bitola da saída das bocas de lobo será indicada no momento da solici-

tação das mesmas. 

1.3 - As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administra-

ção pela aquisição total.  

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

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: 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 3 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO Nº 59/2014 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

--------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO Nº 59/2014 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

2.2. Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório poderá ser 

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

ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

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 procedimen-

to licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documen-

to de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apre-

sentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou as-

semelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente re-

gistrado e autenticado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socieda-

de comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercí-

cio, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exer-

cer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 
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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 autenticado. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outor-

gante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Có-

digo Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes 

para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para 

dar lance(s) em licitação pública; ou 

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

com firma reconhecida em cartório, comprovando a existência dos necessários poderes pa-

ra formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 c) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação. 

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

rá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da em-

presa. 

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

uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a 

falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obriga-

tório 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, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, de-

claração, 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 cre-
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denciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de re-

ceita referido acima. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá 

os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

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

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, previsto no i tem 03. 

  

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

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

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

sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

                   a) razão social da empresa; 

                  c) preço unitário líquido e total de cada item, indicado em moeda nacional, 

onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contri-

buições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventu-

almente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros e frete, 

que correrão por conta da licitante vencedora. 

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

por item até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as de-

mais, se houver, também em eventual contratação. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

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

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

res àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subse-

qüentes, até a proclamação da vencedora. 

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

or, poderão as autoras das melhores propostas, até no máximo de 03 (três), oferecermos 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 6 

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 su-

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

de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, até a proclamação da vence-

dora. 

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

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

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

licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

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

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

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 2% (dois por cento). 

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

sistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implica-

rá na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, 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, compa-

rando-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. 
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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 manifes-

tamente inexeqüíveis. 

 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou cri-

ar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a propos-

ta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

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

edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto 

no art.44, §2, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que 

atenderem ao item 3.5.1. deste edital. 

6.15.1. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresenta-

das pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% 

(cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-à da seguinte forma: 

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

valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, proposta inferior 

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

do certame. 

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

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela or-

dem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanes-

centes, que se enquadrem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova 

proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências do 

item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 
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6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pe-

queno porte. 

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

de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresenta-

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

recursos interpostos. 

6.20. 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. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELO-

PE Nº 02, os seguintes documentos: 

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

ral conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 e art. 27 da Lei 8.666/93 (declaração 

de menores disponível no site da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque). 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanha-

do de documentos de eleição de seus administradores; 

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

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

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos refe-

ridos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamen-

to, previsto item 3 deste edital. 

 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município – ALVARÁ. 
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 b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito 

de Tributos e Contribuições Federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e Certi-

dão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional); 

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

do licitante; 

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

do licitante; 

 e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstran-

do situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

 f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi-

ço (FGTS). 

                  g) certidão nacional de débitos trabalhistas: Lei n.º 12.440; 

 h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Não-Me-Toque. 

 i) Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro socie-

tário servidor público ou da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista, quando for o caso. 

7.2 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 e 

trabalhista, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apre-

sentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a 

contar do 1º dia útil subseqüente ao da sessão em que foi declarada como vencedora do 

certame. 

7.2.1 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. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, poden-

do o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 

licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da 

habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de peque-

no porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 
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7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabi-

litação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das pena-

lidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital. 

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante reti-

rá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8. DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS. 

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motiva-

damente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação, fi-

cando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes as-

segurada vista imediata dos autos. 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homo-

logação. 

8.3. Nos eventuais atos de recurso, o interessado deverá obedecer ao procedimento abaixo: 

8.3.1 - Somente serão válidos os documentos originais, enviados pelo correio ou pessoal-

mente pela empresa, protocolados no Gabinete do Prefeito na sede da Prefeitura Municipal, 

sito á Av. Alto Jacui, 840, centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 

17 horas; ou 

8.3.2 - Quando encaminhados via e-mail deverão ser digitalizados e contiver a assinatura do 

responsável pela empresa, no seguinte e-mail: edital.impugnacao@naometoquers.com.br, 

sendo recebidos exclusivamente neste endereço de e-mail. 

8.3.3 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida. 

8.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

8.6. A ata de registro de preços será formalizada e será subscrita pela autoridade que assi-

nou o edital. 
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8.7. A licitante convocada para assinar a ata que deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será 

excluído. 

8.8. Colhidas as assinaturas, a Ata será imediatamente publicada e, se for o caso, promover 

a exclusão de que trata o subitem anterior. 

 

9. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

9.1 O prazo de vigência do presente REGISTRO DE PREÇOS será de 01 (um) ano, a con-

tar de sua assinatura. 

9.2 – A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as especificações cons-

tantes deste Edital. 

9.3 – O prazo para a execução dos serviços será de .....dias. 

 

10 – DAS CONTRATAÇÕES 

10.1 Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a 

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

nos respectivos anexos e na própria Ata. 

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

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

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

contratação em igualdade de condições. 

10.3 Quando da necessidade da contratação, a administração convocará o fornecedor indi-

cado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente. 

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

bem deverá providenciar e encaminhar à administração municipal, no prazo de 03 (três) dias 

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

dade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negati-

vas de tributos e contribuições federais, estaduais, municipais e a de débitos trabalhistas 

sob pena de a contração não se concretizar. 

10.5 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadas-

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

das mesmas. 
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11.  DO PAGAMENTO: 

11.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis da entrega da Nota Fiscal de 

fornecimento do material e mediante boletim de fiscalização. 

11.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal do produto entregue de 

acordo com o respectivo empenho (ordem de compra). 

11.3. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, em local de fácil visua-

lização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimen-

to, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do docu-

mento fiscal para pagamento. 

11.4. 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 compensa-

rá a CONTRATADA com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 

11.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a maté-

ria. 

 

12. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

12.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela CONTRATA-

DA, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratu-

al. 

 

13. DAS PENALIDADES: 

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

de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalida-

des: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direi-

to 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 certa-

me 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; 
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                   d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

                  e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10( dez) dias úteis, 

após os quais será considerado inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

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

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao mon-

tante não adimplido do contrato; 

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

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

               h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: decla-

ração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar a contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato. 

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

13.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for importa ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

 

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:  

14.1 – Segundo o art. 41 § 1o  da Lei 8666/93 “Qualquer cidadão é parte legítima para im-

pugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o 

pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habili-

tação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.  

 14.2 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimen-

to abaixo: 

14.2.1 - Somente serão válidos os documentos originais, enviados pelo correio ou pessoal-

mente pela empresa, protocolados no Gabinete do Prefeito na sede da Prefeitura Municipal, 

sito á Av. Alto Jacui, 840, centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 

17 horas; ou 

14.2.2 - Quando encaminhados via e-mail deverão ser digitalizados e contiver a assinatura 

do responsável pela empresa, no seguinte e-mail: edi-
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tal.impugnacao@naometoquers.com.br, sendo recebidos exclusivamente neste endereço de 

e-mail. 

14.2.3 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida. 

14.3 – Em caso de procedência da impugnação será marcada nova data para a realização 

do certame, sendo feita a publicação no site da Prefeitura: WWW.naometoquers.com.br, e 

no jornal local.  

14.4 – Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando as-

sim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 

10.520/2002 e legislação vigente.  

14.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento 

licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do 

artigo 93 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

  

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

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

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

pras e Licitações. 

15.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a reali-

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

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixa-

do. 

15.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documen-

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

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

4de seus dados e certificação digital conferido pela Administração.  

15.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-

ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniên-

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

bre o valor inicial contratado. 

15.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-

corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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15.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 

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

da Lei Federal nº 8.666-93). 

15.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

 a) ANEXO I – Termo de Referência; 

 b) ANEXO II – Modelo Proposta Financeira; 

 c) ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

15.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir quaisquer litígios oriun-

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

mais privilegiado que seja.  

                                Não-Me-Toque, 21 de Maio de 2014.   

                  

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Este Termo de Referência tem por finalidade detalhar os serviços de REGISTRO DE PRE-

ÇOS para eventual fornecimento de serviços na construção de bocas de lobo, conforme 

descrito abaixo: 

Item Descrição Quantidade 

Estimada 

Valor de Referên-

cia 

1 Caixa Coletora – Boca de Lobo 

1.1 Caixa coletora – boca de lobo, tipo BLC Ø800 

mm, em alvenaria rebocada internamente nas 

dimensões: Largura e Comprimento = 1,30 m 

a 1,70 m; Profundidade: 1,60 m a 1,90 m. 

40 unidades 408,00 

1.2 Caixa Coletora – Boca de Lobo, tipo BLC 

Ø600 mm, em alvenaria rebocada internamen-

te nas dimensões: Largura e Comprimento = 

1,20 m a 1,50 m; Profundidade: 1,20 m a 1,5 

m. 

40 unidades 375,00 

1.3 Caixa Coletora – Boca de Lobo, tipo BLC 

Ø500 mm, em alvenaria rebocada internamen-

te nas dimensões: Largura e Comprimento = 

1,00 m a 1,30 m; Profundidade: 1,00 m a 1,3 

m. 

40 unidades 357,00 

1.4 Caixa Coletora – Boca de Lobo, tipo BLC 

Ø400 mm, em alvenaria rebocada internamen-

te nas dimensões: Largura e Comprimento = 

1,00 m a 1,20 m; Profundidade: 1,00 m a 1,5 

m. 

40 unidades 326,00 
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1.2 – Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de mão de obra, equipa-

mentos e ferramentas necessárias.  

1.3 – Será de responsabilidade da Prefeitura de Não-Me-Toque o transporte dos materiais 

necessários para a execução e os resíduos resultantes da execução dos serviços. 

1.4 – A execução dos serviços será conforme necessidade, mediante pedido, empenho e 

ordem de serviço. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2014 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

À  

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS 

Proponente: 

a) Razão Social:____________________________________________________________ 

b) Endereço:_______________________________________________________________ 

c) Telefone:_____________________________ E-mail: ____________________________ 

d) CNPJ: 

e) Conta Bancária:________________ Agência nº:_______________Banco:____________ 

  

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para constar no registro de pre-

ços, no fornecimento dos itens relacionados na tabela abaixo. 

 

Item Descrição Quantidade 

Estimada 

Valor de Refe-

rência 

Valor Uni-

tário 

Total 

1 Caixa Coletora – Boca de Lobo   

1.1 Caixa coletora – boca de 

lobo, tipo BLC Ø800 mm, 

em alvenaria rebocada in-

ternamente nas dimensões: 

Largura e Comprimento = 

1,30 m a 1,70 m; Profundi-

dade: 1,60 m a 1,90 m. 

40 unidades 408,00   

1.2 Caixa Coletora – Boca de 

Lobo, tipo BLC Ø600 mm, 

em alvenaria rebocada in-

ternamente nas dimensões: 

40 unidades 375,00   
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Largura e Comprimento = 

1,20 m a 1,50 m; Profundi-

dade: 1,20 m a 1,5 m. 

1.3 Caixa Coletora – Boca de 

Lobo, tipo BLC Ø500 mm, 

em alvenaria rebocada in-

ternamente nas dimensões: 

Largura e Comprimento = 

1,00 m a 1,30 m; Profundi-

dade: 1,00 m a 1,3 m. 

40 unidades 357,00   

1.4 Caixa Coletora – Boca de 

Lobo, tipo BLC Ø400 mm, 

em alvenaria rebocada in-

ternamente nas dimensões: 

Largura e Comprimento = 

1,00 m a 1,20 m; Profundi-

dade: 1,00 m a 1,5 m. 

40 unidades 326,00   

 

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos da licitação, interando-nos dos 

mesmos para elaboração da presente proposta. 

E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 

1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláu-

sulas da minuta do contrato em anexo; 

2 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos 

ou vantagens, e frete para a entrega das mercadorias. 

Observação: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta 

da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

 

Local e data: 

 

Carimbo e Assinatura do Licitante
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2014 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...../2014 

 

Aos..............dias do mês de .............................do ano de dois mil e quatorze, nas depen-

dências do Centro Administrativo Municipal, situada na Av. Alto Jacuí, nº 840, o Município de 

Não-Me-Toque, Sr. Antonio Vicente Piva, nos termos do art. 15 da Lei 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial 

59/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Licitação, homo-

logada em ...... de ................... de 2014, e publicada no Jornal A FOLHA, em ..... de ........... 

de 2014, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por 

item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão, aquelas enunciadas abaixo e 

nos itens que se seguem. 

 

Empresa........................................., CNPJ nº..............................................., endere-

ço.........................................., bairro........................, cidade.................................../......, repre-

sentada neste ato, por seu representante legal, Sr..............................................., portador do 

RG nº..............................., CPF nº.....................................  

Item Descrição Quantidade 

Estimada 

Valor de Refe-

rência 

Valor Uni-

tário 

Total 

1 Caixa Coletora – Boca de Lobo   

1.1 Caixa coletora – boca de 

lobo, tipo BLC Ø800 mm, 

em alvenaria rebocada in-

ternamente nas dimensões: 

Largura e Comprimento = 

1,30 m a 1,70 m; Profundi-

dade: 1,60 m a 1,90 m. 

40 unidades 408,00   
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Empresa........................................., CNPJ nº..............................................., endere-

ço.........................................., bairro........................, cidade.................................../......, repre-

sentada neste ato, por seu representante legal, Sr..............................................., portador do 

RG nº..............................., CPF nº.....................................  

Item Descrição Quantidade 

Estimada 

Valor de Refe-

rência 

Valor Uni-

tário 

Total 

1 Caixa Coletora – Boca de Lobo   

1.2 Caixa Coletora – Boca de 

Lobo, tipo BLC Ø600 mm, 

em alvenaria rebocada in-

ternamente nas dimensões: 

Largura e Comprimento = 

1,20 m a 1,50 m; Profundi-

dade: 1,20 m a 1,5 m. 

40 unidades 375,00   

 

Empresa........................................., CNPJ nº..............................................., endere-

ço.........................................., bairro........................, cidade.................................../......, repre-

sentada neste ato, por seu representante legal, Sr..............................................., portador do 

RG nº..............................., CPF nº.....................................  

Item Descrição Quantidade 

Estimada 

Valor de Refe-

rência 

Valor Uni-

tário 

Total 

1 Caixa Coletora – Boca de Lobo   

1.3 Caixa Coletora – Boca de 

Lobo, tipo BLC Ø500 mm, 

em alvenaria rebocada in-

ternamente nas dimensões: 

Largura e Comprimento = 

1,00 m a 1,30 m; Profundi-

dade: 1,00 m a 1,3 m. 

40 unidades 357,00   

Empresa........................................., CNPJ nº..............................................., endere-

ço.........................................., bairro........................, cidade.................................../......, repre-
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sentada neste ato, por seu representante legal, Sr..............................................., portador do 

RG nº..............................., CPF nº.....................................  

Item Descrição Quantidade 

Estimada 

Valor de Refe-

rência 

Valor Uni-

tário 

Total 

1 Caixa Coletora – Boca de Lobo   

1.4 Caixa Coletora – Boca de 

Lobo, tipo BLC Ø400 mm, 

em alvenaria rebocada in-

ternamente nas dimensões: 

Largura e Comprimento = 

1,00 m a 1,20 m; Profundi-

dade: 1,00 m a 1,5 m. 

40 unidades 326,00   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 

1.1. 1.1 - O objeto deste Pregão Presencial é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual for-

necimento de serviços na construção de bocas de lobo, conforme descrito acima. 

1.2 – Será de responsabilidade da CONTRATADA  o fornecimento de mão de obra, 

equipamentos e ferramentas necessárias.  

1.3 – Será de responsabilidade da Prefeitura de Não-Me-Toque o transporte dos materiais 

necessários para a execução e os resíduos resultantes da execução dos serviços. 

1.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo faculta-

da a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao benefici-

ário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

1.4. O prazo de vigência da presente Ata é de 01 (um) ano a contar da data de sua assinatu-

ra. 

 

 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

2.1. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respecti-

va Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos serviços registrados, na quantidade que 
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for preciso, mediante a expedição de Pedido de Empenho ou Nota de Empenho ou Termo 

de Autorização e ordem de serviço. 

2.2. Os serviços que vierem a ser adquiridas deverão ser entregues imediatamente a contar 

da requisição dos mesmos. 

2.3. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitan-

do-se às penalidades previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade 

dos produtos, especialmente para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao so-

licitado. 

2.4. A autorização de Fornecimento/ Ordem de Compra/Nota de Empenho será enviada via 

fac-símile/e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 01 (um) 

dia. Caso a empresa não possua aparelho de fac-símile/e-mail, a autorização de Forneci-

mento deverá ser retirada junto à Secretaria solicitante, no prazo de 01 (um) dia, contado a 

partir da convocação. 

2.5. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Forneci-

mento poderá ser prorrogada por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empre-

sa adjudicatória durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 

Município. 

2.6. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da autorização de Fornecimento 

no prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária 

quanto às contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federal (SRF) e 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, impli-

cará aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimen-

to, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, conforme item do edital. 

2.7. Por ocasião da entrega as peças deverão ser entregues em sua embalagem original de 

fábrica, invioláveis, constando inclusive os seguintes dados: identificação do fabricante, es-

pecificações técnicas e termo de garantia. 

 

 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO: 
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3.1. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indi-

retas, bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro 

ônus caberá além do pagamento do preço constante. 

3.2. No texto da Nota Fiscal, deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, os va-

lores unitários e totais e número do processo que deu origem à aquisição. 

3.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará 

suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 

3.4. Eventual atraso nos pagamentos não isentará em qualquer hipótese a detentora da pre-

sente Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de 

novos pedidos. 

3.5. O pagamento será efetuado na conta bancária indicada pela empresa adjudicatória, 

num prazo de 10 (dez) dias após recebimento em definitivo os serviços, mediante boletim de 

fiscalização. 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 com-

pensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 

3.6. Os preços que vierem a constar na Autorização de Fornecimento, não poderão sofrer 

alteração ou reajustamento. 

3.7. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a 

vigência do presente termo. 

3.8. O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solici-

tar o equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que 

acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final 

da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega 

completa da documentação comprobatória, o fornecimento do serviço, quando solicitado pe-

la administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor. 

3.9. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço 

de mercado vigente à época. 

3.10. O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos 

preços registrados garantido à prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade 

com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais 

provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo 

que o novo preço fixado será válido a partir da publicação. 
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CLAUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: 

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

de contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

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

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do di-

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

o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execu-

ção e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

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

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

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

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao mon-

tante não adimplido do contrato; 

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

ministração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declara-

ção de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Ad-

ministração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do con-

trato. 

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

4.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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5.1. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facul-

tada a defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 

I – Pela Administração, quando: 

 a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der ori-

gem ao registro de preços; 

 b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não te-

nha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não acei-

tar sua justificativa; 

 c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro 

de preços; 

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente 

do registro de preços; 

 e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

 f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 

II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibili-

tado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de 

preços. 

5.2. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos pre-

vistos no inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, jun-

tando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 

5.3. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá 

da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 

dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de servi-

ços pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previs-

tas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLAÚSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Cabe à Administração Municipal proceder à fiscalização rotineira do serviço executado, 

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

6.2. Os fiscais da Administração Municipal estão investidos do direito de recusar, em parte 

ou totalmente, as placas que não satisfaçam as especificações estabelecidas ou que esteja 

sendo entregue fora do horário preestabelecido. 

6.3. O gestor será o Sr. João Carlos Loeff e o fiscal 
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6.4. As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser comunicadas à Administração 

Municipal, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as pro-

vidências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas das penalidades pre-

vistas. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura, toda e qual-

quer alteração nos dados cadastrais, para atualização. 

7.2. As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua pro-

posta ou de perfeito cumprimento da Ata. 

7.3. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 

convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independente-

mente da cominação previsto no art. 81 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

7.4. Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração 

poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, 

desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua 

capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observado às 

condições do Edital e o Preço Registrado. 

7.5. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

beneficiário do preço registrado/contratado para outras entidades, sejam técnicos ou quais-

quer outros. 

7.6. O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por inte-

resse público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde 

que amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização. 

7.7. Fica eleito o foro de Não-Me-Toque, para dirimir quaisquer questões oriundas da pre-

sente Ata de registro de Preços. 

7.8. E, por estarem justas e contratadas, assinarem as partes o presente instrumento, em 

quatro vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos 

de direito, o que dão por bom, firme e valioso. 

 

NÃO-ME-TOQUE/RS, .... DE ........ DE 2014. 
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                      TEODORA BETA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal  

 

 

Sr. ...................................................... 

Representante empresa.................. 
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2014 

 

_____________________, empresa brasileira, estabelecida na Rua ____________nº 

___, bairro _____________, na cidade de _________________/RS, inscrita no CNPJ 

nº___________________, neste ato, representada pelo (a) SR 

(A)__________________inscrito(a) CPF_______________, RG______________, vem 

declarar para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº ____/2014, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

 

_______________, ____de _________de 2014 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Responsável 



 1 

 
 
 

ANEXO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL _____/____ 
                        

 
 

DECLARAÇÃO 
 
                                                            
________________________________inscrito no CNPJ n.º 
_____________________, por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ______________________e do CPF n.º 
_______________________, declara, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 
 
 
RESSALVA: (     ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 
de aprendiz. 
 
 

                                 
_______________________,____de____________de 2014 

 
                                                                            

__________________ 
                                                                  (representante legal) 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 

                                                                                                          


