
 

 

 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Processo de Licitação Nº 23/2014 

Pregão Presencial N° 09/2014 

 
Aquisição de Material de 

Limpeza. 

 

O Município de Santa Cecília do Sul, pessoa jurídica de 

direito público interno, estabelecida na Rua Porto Alegre, 

591, na cidade de Santa Cecília do Sul – RS, nos termos da Lei 

10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 

1073/2013, de 08 de Fevereiro de 2013, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1994 

e nº 9.648, de 27 de maio de 1998, TORNA PÚBLICO que se 

encontra aberta Licitação na modalidade de Pregão Presencial, 

do tipo “menor preço” por item, conforme descrição abaixo 

relacionada, recebendo as propostas e a documentação no Setor 

de Licitações da Prefeitura Municipal, até às10h30min do dia 

11 de abril de 2014, com início da sessão de disputa de preço 

no dia 11 de abril de 2014, às 14h00min, nos seguintes termos: 

 

1 - DO OBJETO: 

 

1.1 - Aquisição de Material de Limpeza conforme tabela abaixo. 
 

Material de Limpeza 

 

PRODUTOS ADM OBRAS SAÚDE EDUCAÇ

ÃO 

AGRICU

LTURA 

Assist

ência 

Social 

Limpe

za da 

cidad

e 

Total 

ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, 

composição hidróxido de 

sódio e 

água, princípio ativo 

hipoclorito de sódio 2,0% a 

2,5% de cloro ativo, 

embalagem de 2 litro, com 

registro e autorização de 

funcionamento emitidos pelo 

Ministério da Saúde. 

27Un 17Un 158Un 110Un 17Un 19Un  348Un 

ÁLCOOL GEL, Material: álcool 

etílico hidratado, Tipo: gel 

sanitizante, Aplicação: 

produto 

limpeza doméstica, 

Características Adicionais: 

neutralizante, espessante 

e grau cosmético, Normas 

técnicas: registro no 

ministério da saúde,Unidade 

de Fornecimento: frasco de 

  80Un 220Un    300Un 
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500 ml. 

 ALCOOL LIQUIDO 70% Material 

álcool etílico hidratado, 

Tipo: liquido, Aplicação: 

produto limpeza doméstica, 

Normas técnicas: registro no 

ministério da saúde, Unidade 

de Fornecimento: Embalagem 

de 1 Litro 

27 L 11 L 110 L  11 L 8 L  167L 

Alvejante sem cloro, ação 

germicida e bacteriana 

  22 Un  06 Un   28Un 

Esponja de aço. As esponjas 
deverão ser embaladas em 

sacos plásticos selados, 

devendo constar da embalagem 

a  identificação do 

fabricante, o nome do 

produto, a data de 

fabricação e prazo de 

validade ou apenas 

a data final de validade, 

peso líquido, número de 

unidades e demais 

informações exigidas pela 

legislação em vigor. 

  07 Pac   3 Pac  10Pac 

Cera Liquida amarela 750 ml 40 Un    33 Un   73Un 

Cera Liquida vermelha 750 ml 40 Un 33 Un  77 Un    150Un 

Cera pasta vermelha 13Kg    4 Lt    4Lt 

COPOS PLÁSTICO PARA ÁGUA, 

DESCARTÁVEIS capacidade de 

180 ML, produzido pelo 

processo de termo formagem, 

destinado ao consumo de 

bebidas e outros similares. 

Os copos devem apresentar 

massa mínima de 2,20 gramas. 

Os copos devem ser 

fabricados em poliestireno, 

com ou sem a incorporação de 

aditivos e ou 

pigmentos, a critério do 

fabricante, que deve 

assegurar a obtenção de um 

produto que atenda às 

condições da NBR 14865:2002. 

As resinas 

termoplásticas, aditivos 

e/ou 

pigmentos empregados na 

fabricação dos copos devem 

obedecer às resoluções nº 

105 de 19/05/1999 e nº 23 de 

15/03/2000 da Agência 

Nacional de Vigilância 

Sanitária. Os copos devem 

ser isentos de materiais 

estranhos, bolhas, 

rachaduras, furos, 

154 

tiras 

88 

tiras 

110 

tiras 

 88 

tiras 

  440 

tiras 
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deformações com as normas da 

ABNT. 
Desinfetante 2 L  DESINFETANTE, 
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO 

BACTERICIDA E GERMICIDA, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

EMBALAGEM COM TAMPA E BICO 

ECONÔMICO 

40 Un 110 

Un 

110 Un 286 Un 110 Un   656Un 

DETERGENTE líquido, neutro, 

glicerinado, biodegradável e 

testado dermatologicamente, 

frasco com 500 ml com tampa 

dosadora. Devem constar no 

rótulo o nº do registro na 

anvisa/ms, cnpj da empresa, 

crq do químico 

responsável,validade, 

endereço e telefone para 

contato, data de fabricação 

e o lote impressos na 

embalagem. Validade mínima 

de 02 anos. (Tipo Ypê, 

Limpol, Veja ou 

equivalente com o mesmo 

padrão de qualidade ou 

superior.) 

40 Un 110 

Un 

220 Un 220 Un 110 un 15 Un  715Un 

Embalagem plástica para 

freezer. Embalagens de 5 

litros. 

   19 

rolos 

   19 

rolos 

ESCOVA PARA LIMPEZA base em 

plástico com cerdas em 

nylon, dimensões mínimas 

13cm x 6cm, com dados de 

identificação do produto e 

marca do fabricante. 

  05 Un 08 Un    13Un 

ESPONJA para uso cozinha 

esponja para lavagem (dupla 

face), nas cores verde e 

amarela, med. aprox. 

110x75x20mm, sendo uma face 

macia e outra abrasiva 

embalagem com 3 unidades. 

Devem constar no rótulo o 

cnpj da empresa, endereço e 

telefone para contato, data 

de fabricação e o lote 

impressos na embalagem. 

Validade mínima de 18 meses. 

40 Un  132 Un 352 Un  16 Un  540Un 

Luvas descartáveis tamanho P 

caixa com 100 unidades 

   4 Cx    04 cx 

Luvas descartáveis M, caixa 

com 100 unidades. 

   13 Cx    13cx 

LUVA PARA LIMPEZA GRANDE, 

Luva multiuso de látex 100% 

natural, com forro 100% 

algodão, com selo do 

inmetro, embaladas em pacote 

plástico contendo um par de 

luvas. 

  11 par 07 par   22 

par 

40 

par 
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LUVA PARA LIMPEZA MÉDIA 

Luva multiuso de látex 100% 

natural, com forro 100% 

algodão, com selo do 

inmetro, embaladas em pacote 

plástico contendo um par de 

luvas. 

  22 par 20 par  5 par 11 

par 

58 

par 

LUVA PARA LIMPEZA PEQUENA, 

Luva multiuso de látex 100% 

natural, com forro 100% 

algodão, embaladas em pacote 

plástico, com selo do 

inmetro contento um par de 

luvas 

  22 par 07 par    29 

par 

SACO DE PANO ALVEJADO PARA 

LIMPEZA, material algodão, 

comprimento mínimo 60 cm, 

largura mínima 40 cm. 

07 Un  11 Un 33 Un 06 Un 10 Un  67Un 

SACO DE PANO PARA LIMPEZA 

CRU, material algodão cru, 

comprimento mínimo 60cm, 

largura mínima 40cm, 

características adicionais 

tipo saco, aplicação limpeza 

de chão 

03 Un 11 un 09 Un  06 Un 08 un  37Un 

PAPEL HIGIENICO DE BOA 

QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, 

GOFRADO, PICOTADO, NA COR 

BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, 

NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTOS 

DE FIBRAS CELULOTICAS/NATURAIS, 

EXCETO APARAS DE PAPEL,TUBETE 

MEDINDO DE 4,0CM, CONFORME AS 

NORMAS DO INMETRO, INPI  E  

N.B.R. EMBALAGEM COM FARDOS COM 

BOA VISIBILIDADE COM 04 ROLOS E 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR. 

66 pac 33 

pac 

132 

pac 

275 

pac. 

44 pac 33 pac  583 

pac 

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 

dobras branco c/2000 folhas 

22x20,7cm, 100% celulose. 

66 pac 33 

pac 

275 

pac. 

242 

pac. 

   616 

pac 

PAPEL TOALHA BOBINA branco 

20cm x 200m C/06 un. 100% 

celulose. 

66 pac 55 

pac 

33 pac 115 

pac. 

55 pac 14 pac  338 

pac 

PEDRA SANITARIA: TIPO 

ARREDONDADA,COM SUPORTE, 

FRAGANCIA 

FLORAL, EM CONSISTENCIA  

SOLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE 

PARADICOROBENZENO                              

176 Un 22 Un 110 un   26 Un  334 

Un 

SABÃO EM BARRA, glicerinado, 

neutro, embalagem de 1kg, 

com 5 unidades de 200gr. 

     2 Pac.  2 pac 

SABÃO EM PÓ, biodegradável, 

grão azul, 1ª qualidade, com 

registro na ANVISA, em 

embalagens plásticas ou 

caixa de papelão com 1 Kg. 

Composição: tenso ativo 

aniônico, fosfatos, sais 

14 Un 06 Un 14 Un 60 Un 6 Un 07 Un  107Un 
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inorgânicos, branqueador 

óptico, perfume, pigmento e 

enzimas. 

Sabonete Liquido 500 ml 

SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 

NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) 

DILUIÇAO MINIMA DE 1:15, COMUM 

PARA HIGIENES DAS MAOS. 

27 

refil 

11 

refil 

  11 

refil 

  49 

refil 

Sabonete Liquido 5 litros 

SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 

NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) 

DILUIÇAO MINIMA DE 1:15, COMUM 

PARA HIGIENES DAS MAOS. 

  14 Un 20 Un  04 Un  38 Un 

Saco de lixo leitoso 30Kg/ 

100L, com 100 Un 

  220 Un     220un 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 100 

litros preto, com 100un., 

reforçado, medindo 75 x 

105cm, fabricado em 

polietileno de baixa 

densidade, acondicionados em 

pacotes. Devendo possuir em 

sua embalagem todos os dados 

de acordo com a Lei do 

Consumidor. 

27 

rolos 

 35 

rolos 

60 

rolos 

 17 

rolos 

 139 

rolos 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 15 

litros preto, com 100un., 

reforçado, fabricado em 

polietileno de baixa 

densidade, 

acondicionados em pacotes. 

Devendo possuir em sua 

embalagem todos os dados de 

acordo com a Lei do 

Consumidor. 

27 

rolos 

 48 

rolos 

44 

rolos 

   119 

rolos 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 

litros preto, com 100un., 

reforçado, fabricado em 

polietileno de baixa 

densidade, 

acondicionados em pacotes. 

Devendo possuir em sua 

embalagem todos os dados de 

acordo com a Lei do 

Consumidor. 

   44 

rolos 

   44 

rolos 

Sacolas branca 25 cm/35cm em 

Polietileno Baixa Densidade, 

Caixas com 1000Un 

  08 Cx     08 cx 

Sacolas branca 48cm/58cm em 

Polietileno Baixa Densidade, 

Caixas com 1000Un 

  10 Cx     10 cx 

Saponaceo com detergente 

SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 

IDEAL PARA LIMPAR PISOS, 

LAJOTAS, MÁRMORES, GRANITOS 

AZULEJOS, CUBAS, PIAS, 

TORNEIRAS, LOUÇAS SANITÁRIAS, 

BOX, ETC. AROMAS: PINHO, 

LAVANDA, LIMÃO E FLORAL. 

  11 Un     11 Un 

Saponáceo com detergente      06 Un  06 Un 
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Liquido SAPONÁCEO COM 

DETERGENTE IDEAL PARA LIMPAR 

PISOS, LAJOTAS, MÁRMORES, 

GRANITOS AZULEJOS, CUBAS, PIAS, 

TORNEIRAS, LOUÇAS SANITÁRIAS, 

BOX, ETC. AROMAS: PINHO, 

LAVANDA, LIMÃO E FLORAL. 

Solvente incolor, de baixo 
odor indicado para 

revitalização dos pinceis e 

utensílios 

      396 L 396 L 

Toalha de rosto Branca, 100% 

algodão 

07 un 06 Un 22 Un 15 Un    50Un 

Toalha de rosto colorida, 

100% algodão 

  11 un  06 un 07 un  24 Un 

Toucas descartáveis branca 

Tamanho único. Unissex. Pcte 

c/ 100 pçs. 

   04 

Pcte 

   04 

pcte 

Vassoura de palha com cabo. 03 Un  03 Un     06Un 

Vassoura de plástico 

composto com cerdas 

sintéticas, para uso geral, 

com as seguintes 

características: base em 

madeira, medidas: 39 cm de 

comprimento x 4,5 cm de 

altura x 3,5 cm de largura, 

cerdas de nylon sintético 

ondulado com altura de 8 cm 

e preenchendo a base com 31 

tufos. Cabo de 1,20 mt de 

comprimento e 22mm de  

diâmetro. 

03 Un 06 Un 02 Un 34 Un 06 Un 04 Un 11 Un 66Un 

Multiuso 500 ml   

limpador de superfícies, sem 

cloro, que deixa o ambiente 

limpo e com um aroma fresco, 

pode ser usado em qualquer 

superfície lavável. Elimina 

a sujeira de forma eficaz, 

sem deixar resíduos e sem 

necessidade de enxague. 

 

27 Un 110 

un 

158 Un 341 Un    636Un 

Limpa Vidros, 500 ml  

Indicado para limpeza de 

vidros, espelhos, acrílicos, 

etc. Remoção de gorduras, 

poeiras e sujeiras em geral, 

sem agredir as mãos. 
 

27 Un  27 Un   06 Un  60Un 

 

 

 
 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 



 
 
 

 7 

 

2.1 - Para participação no certame, a licitante deverá 

apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação 

em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 

identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o 

que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO N.º 004/2014 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

_________________________________________________ 

 

AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO N.º 004/2014 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento 

junto ao pregoeiro, diretamente, até a data da licitação, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador 

regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada. 

 

3.1.1 - A identificação será realizada, exclusivamente, 

através da apresentação de documento de identidade. 

 

3.2 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

 

3.3 - O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, 

proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 

 

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

devidamente registrado; 

 

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

tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício, no caso de sociedade civil; 

 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
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decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com 

a firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos 

mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em 

especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas 

com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado 

e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública; ou 

 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes 

legais da licitante, comprovando a existência dos necessários 

poderes para formulação de propostas e para prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame. 

 

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

mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do 

outorgante como representante legal da empresa. 

 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem 

que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento 

para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 

invalida o documento para os fins deste procedimento 

licitatório. 

 

3.4 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou 

manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante 

fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à 

licitação. 

 

3.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios 

previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, 

deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no 

momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, 

de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

 

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 
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à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, 

receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 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. A data e horário limite para 

credenciamento e entrega das propostas será o horário de 

inicio da sessão de pregão, mencionada no preâmbulo deste 

edital. 

 

4.3 - O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, 

as quais deverão: 

 

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a 

prática dos demais atos do certame; 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação; 

 

c) Apresentar declaração de que não foi declarada inidônea 

para Licitar com o Poder Público. 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

 

5.1 - A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela 

Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, redigida em 

linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e 

conter: 

 

a) razão social da empresa; 

 

b) descrição completa do produto ofertado; 

 

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde 

deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 

impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com 

transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante 

vencedora, a qual deverá atender aos itens dispostos no 

Objeto. 

 

Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os 

valores constantes no preço até, no máximo, duas casas 

decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 

houver, também em eventual contratação. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
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6.1 - Verificada a conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais 

baixo para cada item licitado e as das ofertas com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos 

lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, 

até a proclamação da vencedora. 

 

6.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições 

definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores 

propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos 

em suas propostas escritas. 

 

6.3 - No curso da sessão, as autoras das propostas que 

atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, 

verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 

partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, 

até a proclamação da vencedora. 

 

6.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços 

iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de 

oferta dos lances. 

 

6.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em 

que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem 

prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 

6.5.1 - Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60s 

(sessenta segundos) para apresentar nova proposta. 

 

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

 

6.6.1 - A diferença entre cada lance será definido pelo 

Pregoeiro durante a sessão. 

 

6.7 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, 

sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 

constantes neste edital. 

 

6.8 - O desinteresse em apresentar lance verbal, quando 

convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante 

da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço 

apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de 

ordenação das propostas. 

 



 
 
 

 11 

6.9 - Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será 

verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo 

o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que 

seja obtido preço melhor. 

 

6.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, 

convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu 

desinteresse em apresentar novos lances. 

 

6.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 

de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro 

verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

6.12 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços 

propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante 

que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha 

sido apresentada de acordo com as especificações deste edital 

e seja compatível com o preço de mercado.  

 

6.13 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta 

licitação; 

 

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

dúvidas; 

 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 

que não atenderem aos requisitos do item 5; 

 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que 

apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem 

modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório. 

 

6.14 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas 

vantagens não previstas no edital. 

 

6.15 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a 

ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei 

Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do 

desempate, preferência de contratação para as microempresas, 
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as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

ao item 3.5.1, deste edital. 

 

6.15.1 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de 

pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 

até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 

6.16 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

 

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

detentora da proposta de menor valor será convocada para 

apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a 

cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem 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, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 deste 

edital, será declarado vencedor do certame o licitante 

detentor da proposta originariamente de menor valor. 

 

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, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa. 

 

6.19- Da sessão pública do pregão será lavrada ata 

circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 

das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos 

interpostos. 

 

6.20 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo 

excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do 

objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 

licitações deste Município. 

 



 
 
 

 13 

6.21 - Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, 

será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo 

ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

 

7.1 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora 

dos envelopes):  

 

7.1.1 - No ato de abertura da licitação, o representante de 

cada licitante, deverá entregar a Pregoeiro ou Equipe de 

Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes 

documentos:  

a) Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação 

(conforme modelo Anexo VII);  

b) Procuração pública ou particular comprovando os poderes 

para formular lances verbais de preços, como exemplo da carta 

de credenciamento conforme em Anexo II;  

 

c) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) 

da forma que segue abaixo:  

 

c1) Cópia Autenticada Certidão Simplificada da Junta 

Comercial, comprovando se é Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte. 

 

d) Cópia autenticada de documento de identificação com foto 

(cédula de identidade ou CNH - Carteira Nacional de 

Habilitação) do credenciado pela empresa.  

 

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

inclusive a última alteração contratual, devidamente 

registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de 

eleição dos seus administradores;  

 

7.1.2 - A não entrega dos documentos exigidos no item 7.1.1 

letra "a", "b", "d" e "e" com exceção da letra "c"que é 

opcional, implicará em não recebimento, por parte do 

Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de 

Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no 

certame licitatório.  

 

7.1.3 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro 

Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, implicará na anulação 

do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado 

garantido pela Lei Complementar 123/06.  
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7.1.4 - Caso as Declarações citadas não tenham sido assinadas 

por sócio gerente ou diretor da empresa, ou no Ato 

Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de 

"Procuração" que conceda poderes ao signatário das 

Declarações. 

 

7.2 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):  

 

7.2.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o 

disposto neste edital e conter, obrigatoriamente, todos os 

requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:  

 

7.2.1.1 - DA REGULARIDADE FISCAL  

 

7.2.1.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, com data de emissão não superior a 

60(sessenta) dias;  

 

7.2.1.1.2 - Prova de regularidade referente aos Débitos 

Previdenciários - (INSS - Instituto Nacional da Seguridade 

Social);  

 

7.2.1.1.3 - Prova de regularidade referente ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação 

regular;  

 

7.2.1.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 

(Certidão Conjunta Negativa da Divida Ativa da União e Receita 

Federal);  

 

7.2.1.1.5 - Prova de regularidade para com a Receita Estadual, 

da unidade de federação da sede da licitante;  

 

7.2.1.1.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda 

Municipal, (Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida 

pela prefeitura da sede do licitante;  

 

7.2.1.2 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

7.2.1.2.1 - Certidão negativa de falência ou concordata, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Não 

constando o prazo de validade, o Pregoeiro aceitará apenas a 

certidão expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das 

propostas.  

 

7.2.1.2.2 - Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, 

de acordo com a Lei n° 12.440 de 7 de julho de 2011  - 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida 
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gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho.  

 

7.2.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

7.2.1.3.1 - Declaração de que não possui no quadro funcional 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, conforme modelo do Anexo VI;  

 

7.2.1.3.2 - Apresentação de 1 (um) Atestado de capacidade de 

fornecimento, fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público (que deverá ser em papel timbrado) ou privado(que 

deverá conter o carimbo do CNPJ da empresa fornecedora do 

atestado), para as quais a proponente tenha fornecido os 

produtos objeto da licitação, comprovando a boa qualidade dos 

produtos fornecidos. (Anexo V)  

 

7.2.1.3.3 - Declaração de Responsabilidades, assinada pelo 

representante legal da empresa, conforme o modelo do Anexo IV.  

 

7.2.1.3.4 - Da Idoneidade e ao cumprimento do inciso XXXIII do 

artigo 7º da constituição federal; 

 

7.2.1.3.4.1 - Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do 

Anexo III, assinada pelo representante legal da licitante;  

 

7.2.1.3.5 - Certificado de germinação; 

 

7.3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

CREDENCIAMENTO:  

 

7.3.1 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda 

em cópia simples, a ser autenticada pela Pregoeiro/Equipe de 

Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito 

qualquer documento em papel termo sensível (Fac-simile).  

 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis;  

 

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam 

esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas;  

 

c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena 

vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade 

expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 
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60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das 

propostas.  

 

7.3.2 - O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo 

desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de 

conhecimento de fato superveniente ou circunstância 

desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do 

artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.  

 

7.3.4 - As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a 

declarar quando de sua ocorrência, fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, 

da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 

 

7.3.5 - As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser 

emitidas via Internet, e deverão ser apresentados em via 

original de impressão, desde que haja possibilidade, terão 

suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, 

através de conferência no respectivo "site" de emissão. 

 

7.3.6 - A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que 

venha a incorrer em fatos que desabone sua idoneidade, que 

comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer 

outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.  

 

7.3.7 - Todos os documentos deverão estar dentro dos 

respectivos prazos de validade e poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia, desde que 

autenticada por cartório ou por membros da comissão de 

licitação.  

 

7.3.8 - Os documentos que serão autenticados por membros da 

comissão de Pregão deverão ser apresentados em até 02(dois) 

dias úteis anteriores à data prevista para a abertura dos 

envelopes, evitando assim, situações que atrasem o 

procedimento do certame. A autenticação, quando feita pelos 

membros da comissão de licitação da Prefeitura Municipal de 

Santa Cecília do Sul-RS, poderá ser efetuada, em horário de 

expediente, na sala de licitações do na sede da Prefeitura 

Municipal, situada na Rua Porto Alegre, 591, Santa Cecília do 

Sul/RS, no horário das 08h00min às 11h45min e das 13h15min às 

17h30min, sem custo algum para a empresa interessada em 

participar do certame, desde que acompanhados dos originais 

para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

 

7.3.9 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de 

fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 

ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 

preço. 
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8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

 

8.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no 

edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

8.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, 

o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas 

subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma 

que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

8.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o 

pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as 

licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação 

expressa, imediata e motivada, importará na decadência do 

direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

9.1 - Tendo o licitante manifestado motivadamente, na sessão 

pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo 

de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 

recurso. 

 

9.2 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de 

recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as 

demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 

manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 

(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

 

9.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso 

e da motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos 

de admissibilidade dos recursos. 

 

9.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua 

decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, 

neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de 

responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
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10 - DOS PRAZOS: 

 

10.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, 

no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará a vencedora para 

assinar o contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 

10.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser 

prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que seja 

requerido de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

 

10.3 - A prestação dos serviços iniciará quando a 

Administração solicitar e coincidirá com o término das 

quantidades já contratadas, estima-se um período de 12 (doze) 

meses para a execução total das obrigações. 

 

11 - DA ENTREGA: 

 

11.1 - A entrega do objeto licitado deverá ser realizada 

conforme acordado pela Secretaria Municipal de Administração e 

demais secretarias da Prefeitura Municipal de Santa cecilia do 

Sul, observando o período de cinco (05) a quinze (15) dias 

para realização da entrega, O material de Limpeza devera ser 

entregue na Secretaria Municipal da Administração, sem custo 

para o município de Santa Cecilia do Sul. 

 

11.2 - o controle da quantidade do licitado deverá ser 

realizada pela Secretaria Municipal de administração, através 

de termo assinado pela empresa e pelo responsável pelo 

fornecimento do material. 

11.3 - Verificada a desconformidade de algum critério do 

objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

 

12 - DO PAGAMENTO: 

 

12.1 - O pagamento será efetuado contra empenho, em até 10 

dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura. 

 

13 - DO REAJUSTE: 

 

13.1 - O preço cotado poderá sofrer equilíbrio econômico-

financeiro, desde que, requerido e comprovado pela Contratada 

e com anuência da Contratante. 

 

14 - DAS PENALIDADES: 
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14.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de 

participante do pregão ou de contratante, as licitantes, 

conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: 

suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: 

afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para 

contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% 

sobre o valor estimado da contratação; 

 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de 

correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência; 

 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite 

de 15 (quinze) dias, após os quais será considerado como 

inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e 

multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e 

multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução 

contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 

suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 

sobre o valor atualizado do contrato. 

 

14.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da 

contratada, quando for o caso. 

 

14.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
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que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão 

a conta das seguintes dotações orçamentárias do orçamento 

municipal vigente: 0301- 339030000000 - 2009 – Secretaria da 

Administração. 

 

0701- 339030000000-   2028 – Secretaria da Educação. 

 

0901- 339030000000-  2006 – Secretaria e fundo Mun. Da Saúde. 

 

0501- 339030000000- 2022 – Secretaria Mun. De Obras e viação 

 

0601 – 339030000000- 2168- Secretaria de serviços urbanos 

 

0801-  339030000000- 2939- Secretaria da Agricultura 

 

1101- 339030000000-  2081- Secretaria mun. Da Hab. E Assist. 

Social 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

16.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem 

como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão 

ser solicitadas por escrito, ao Município de Santa Cecília do 

Sul, setor de Licitações, situada na Rua Porto Alegre, nº 591, 

CEP: 99952-000 ou pelos telefones 54 3616 4070/3616 4016, no 

horário compreendido entre as 8h00min às 11h45min e das 

13h15min às 17h30min e ainda por e-mail: 

licitascecilia@netvisual.com, preferencialmente, com 

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

recebimento dos envelopes. 

 

16.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas 

com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de 

todos os interessados no Município, junto ao Setor de 

Licitações. 

 

16.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato 

superveniente que impeça a realização de ato do certame na 

data marcada, a data constante deste edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 

normal subsequente ao ora fixado. 
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16.4 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as 

licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-

mail e os números de fax e telefone. 

 

16.5 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento 

convocatório poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, 

publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos 

extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão 

sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela 

Administração. 

 

16.6 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 

1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

 

16.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá 

desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

16.8 - A Administração poderá revogar a licitação por razões 

de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em 

despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 

da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

16.9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Tapejara/RS para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 

dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 

mais privilegiado que seja.  

 

Santa Cecília do Sul, 24 de fevereiro de 2014. 

 

 

________________________________________ 

João SirineuPelissaro, 

Prefeito Municipal em exercício. 
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ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Identificação da Proponente: 

Razão Social: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: CEP: 

Bairro:  Cidade: Estado: 

Telefone: E-mail: 

 

Ítem Qtde. Unid. Especificação Marca Preço 

Unit. 

R$ 

Preço 

Total 

R$ 

    

   

    

   

    

   

    

   

 

OBS: a cotação de preços deve ser apresentada com 

cotação de preço unitário e total, em moeda corrente nacional, 

expresso em algarismos. 

Declara, sob as penas da lei: 

 

a) que os preços cotados incluem todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações 

decorrentes desta licitação. 

b) que, por ser de seu conhecimento, atende e se 

submete a todas as cláusulas e condições do Edital e seus 

Anexos, relativas a licitação supra, bem como às disposições 

da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 

Complementar 123/06 e demais normas complementares, que 

disciplinam o certame e que integrarão o ajuste 

correspondente, no que lhe for pertinente. 

 
_____________________________________________________ 

(assinatura e identificação do representante legal/procurador 

da licitante) (nome, RG, CPF, cargo) 
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO - MODELO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a) 

____________________________, portador(a) da cédula de 

Identidade sob n° ______________________________ e CPF sob n° 

___________________, a participar do procedimento licitatório 

n° _______________________(inserir número), sob a 

modalidade____________________(inserir modalidade e número), 

instaurado por esta Prefeitura.  

Na qualidade de representante legal da empresa 

____________________________________ (digitar nome da 

empresa), outorga-se ao acima credenciado, dentre outros 

poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.  

 

 

(LOCAL E DATA) 

______________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - MODELO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório n° 

(inserir número), sob a modalidade (inserir modalidade e 

número), instaurado por este Município, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas, bem como, que nossa 

empresa não possui menores de dezoito anos em atividades 

noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho 

de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

(LOCAL E DATA)  

_________________________________________  

(assinatura do representante legal da empresa)  

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - MODELO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório (inserir modalidade e 

número), instaurado pelo Município de Santa Cecília do Sul/RS, 

que: o assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade 

de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a 

eventuais averiguações que se façam necessárias; o 

comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

o comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, 

eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de 

alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do 

objeto, em função de alterações de legislação pertinente, 

publicadas durante a vigência do Contrato; o temos 

conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n º 8.078 - 

Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 8.666/93 - Lei das 

Licitações, bem como, ao Edital e Anexos do Processo 

Licitatório (inserir modalidade e número).  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

(LOCAL E DATA)  

_________________________________________  

(assinatura do representante legal da empresa)  

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO V - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - MODELO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a 

pessoa jurídica (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob n° 

(inserir CNPJ), estabelecida na (endereço completo, com CEP, 

nº), telefone/fax (digitar nº telefone), e e-mail (digitar e-

mail), é FORNECEDORA IDÔNEA, na Prestação de Serviços de (Tipo 

de serviços prestados) atendendo sempre os prazos estipulados 

e a especificação solicitada.  

Atestamos ainda, que os serviços prestados, conforme 

cronograma estabelecido por esta empresa, foram de qualidade 

satisfatória, suprindo as necessidades.  

 

 

(LOCAL E DATA)  

_________________________________________  

(assinatura do representante legal da empresa)  

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR  

 

 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

Declaramos para fins de participação no Processo 

Licitatório (inserir modalidade e número da licitação), que a 

empresa (inserir nome/razão social da empresa), CNPJ n° 

(número do CNPJ), cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 

7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros 

menores de 18(dezoito) anos executando trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso, ou menores de 16(dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos.  

A empresa está ciente de que o descumprimento do 

disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em 

rescisão deste.  

 

 

(LOCAL E DATA)  

_________________________________________  

(assinatura do representante legal da empresa)  

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

A empresa (digitar nome/razão social da empresa), 

inscrito no CNPJ n° (inserir nº do CNPJ), por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr. (inserir nome representante) 

portador (a) do RG n° (inserir nº RG) e do CPF n° (inserir nº 

CNPJ), declara, por seu representante legal infra-assinado 

para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei 

nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 

de julho de 2002, e no subitem 3.1.1 do mesmo edital, e para 

fins do Processo Licitatório (inserir modalidade e nº do 

processo)da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul/RS, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do 

Edital do Processo Licitatório acima descrito.  

 

 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, 

após a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes 

(Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos 

nesta licitação. 

 

Obs: Esta declaração só deverá ser entrega por opção da 

licitante, não será inabilitada ou desclassificada a empresa 

que não entregar tal declaração.  

 

 

(LOCAL E DATA)  

_________________________________________  

(assinatura do representante legal da empresa)  

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VIII - TERMO DE RENÚNCIA - MODELO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante do Processo 

Licitatório (inserir modalidade e número), por seu 

representante credenciado, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer 

da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos 

de habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao direito 

de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e 

concordando, em consequência, com o curso do procedimento 

licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta 

de preço dos proponentes habilitados.  

 

 

(LOCAL E DATA)  

_________________________________________  

(assinatura do representante legal da empresa)  

(Carimbo do CNPJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(preferencialmente, em papel timbrado, datilografado ou 

impresso por meio eletrônico) 

 

 

 

 


