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PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 

REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018 

 

       

         

1. PREÂMBULO  

1.1 - O MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Administração, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 07/2018, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos 

termos da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04 de 18 de janeiro de 

2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições 

previstas no Edital e seus anexos. 

1.2 - A realização do Pregão será no dia 03 de maio de 2018 às 9horas, na Sala de Licitações, 

no Centro Administrativo localizado na Avenida São João Batista, nº 415, Centro, município de Novo 

Barreiro/RS. 

1.3 – O Pregoeiro e a Equipe de Apoio receberão os documentos de credenciamento e 

envelopes contendo as propostas financeiras e a documentação de habilitação a partir das 08h:30m até 

às 9,00 horas, após este horário dar-se-á por encerrado o ato de recebimento de documentação. 

 

2.  DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de materiais de higiene e limpeza para 

manutenção das Secretarias Municipais do município de Novo Barreiro/RS, conforme descrições e 

especificações do Anexo I, do presente edital. 

 2.2 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária 

abaixo descrita. 

Dotações orçamentárias: 

0301.04.122.0010.2004.339030.0001 - Material de consumo 

0401.04.122.0010.2007.339030.0001 - Material de consumo 

0501.10.301.0109.2035.339030.0001 - Material de consumo 

0601.04.122.0010.2044.339030.0001 - Material de consumo 

0701.12.365.0041.2013.339030.0001 - Material de consumo 

0801.15.452.0058.2045.339030.0001 - Material de consumo 

1001.08.243.0027.2060.339030.0001 - Material de consumo 

 

3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 3.1 - Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências 

estabelecidas neste Edital, e: 

3.1.1 - Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração 

Pública em todas as esferas; 

3.1.2 - Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 

3.1.3 - Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 
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3.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

3.2.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 da Lei 

Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro e pela Equipe de 

Apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

3.2.2 - O credenciamento do licitante como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal 

situação jurídica. 

3.2.3 - A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa 

renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 

123/2006 e 147/2014, aplacáveis ao presente certame. 

3.2.4 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 

consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.2.5 - Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/2006, após a classificação final 

dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.2.6 - O empate mencionado no item 3.2.5 será verificado na situação em que a proposta 

apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte forma: 

3.2.7 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o 

disposto no subitem 3.2.5, poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

3.2.8 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem 3.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

definida no subitem 3.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

3.2.9 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

3.2.10 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão 

pública, após verificação da documentação de habilitação. 

3.2.11 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 9 (Da Habilitação) deste Edital, 

sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 

3.2.12 - Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa interessada apresentar as 

respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

3.2.13 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.2.12, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo facultado à 
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Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 - O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou 

através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único 

admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

4.2 - O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 

eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 

acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

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

demais atos inerentes ao certame. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa 

outorgante, bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do 

outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste Edital) outorgado pelos 

representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 

de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou 

b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

3.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo 

Pregoeiro. 

4.3 - Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 

para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4 - Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação constantes no item 9 do Edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por 

fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento. 

 4.5 - A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para exercer os 

direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou 

de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

 

    

   

 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1 - Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e no 

horário estipulado no Item 05, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do 
envelope da proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do 
CNPJ, Procuração ou Termo de Credenciamento do ANEXO III e a Declaração 
constante no ANEXO II. 
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de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e 

indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES: 

6.1 - No dia 03 de maio de 2018 às 9horas, na presença das licitantes e demais pessoas 

presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 

PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

6.2 - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 

a participação de nenhum licitante retardatário. 

6.3 - O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar 

por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática 

dos demais atos do certame. 

6.4 - Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a 

ata de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

7.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio 

eletrônico em folhas da empresa, sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, podendo seguir-se o modelo de proposta do ANEXO I deste 

Edital, e deverá conter: 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se 

houver), e-mail e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) Especificar preço unitário e total por item, cotado conforme modelo de proposta deste 

Edital, inclusive. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

primeiros. 

c) Deve conter a descrição completa do produto ofertado, inclusive marca. Todos os produtos 

cotados deverão ser novos. 

d) O prazo de validade das propostas é fixado em 60 (sessenta) dias pela Administração 

Municipal. 

À Prefeitura Municipal de Novo Barreiro 
Processo Licitatório n° 019/2018 
Pregão Presencial n° 009/2018 
Registro de Preço nº 002/2018 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 

Prefeitura Municipal de Novo Barreiro 
Processo Licitatório n° 046/2018 
Pregão Presencial n° 017/2018 
Registro de Preço nº 002/2018 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
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Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% sobre 

o valor do item apurado após cada lance. 

7.2 - No referido preço deverão estar incluídas todas e 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, frete ou terceiros, 

que correrão por conta do licitante vencedor. 

7.3 - Prazo de entrega – Os produtos constantes do Anexo I, deverão ser entregues quando 

solicitado em até 15 (quinze) dias após o envio da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, de 

acordo com a quantidade solicitada. Os produtos serão retirados de forma parcelada, de acordo com a 

necessidade da administração ao longo do exercício de 2018. 

7.4 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

7.5 - A proposta será julgada pelo menor preço por item, apurado após a etapa dos lances e 

de acordo com as especificações do produto. 

7.6. Serão desclassificados os itens da proposta que apresentarem valores superiores ao 

valor de referência. 

7.7 - O proponente deverá preencher sua proposta em arquivo disponibilizado pelo 

município de Novo Barreiro/RS, em disquete, CD-R ou pen drive, não podendo alterar sua 

configuração, apenas digitar marca, e o valor unitário. Este arquivo em mídia deverá ser 

entregue junto com o envelope da proposta financeira, sendo que o mesmo será importado para 

o programa do pregão. 

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

8.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 

fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do 

vencedor. 

8.2 - Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 

proclamação do vencedor. 

8.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

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

classificação. 

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

8.7 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

8.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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8.9 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o 

com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

8.12 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, 

com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  

8.13 - Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 

contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 

ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do ITEM 7; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 

c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

8.14 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

Edital. 

8.15 - Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 

de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

8.16 - A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Departamento de 

Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 16.2 deste Edital. 

8.17 - 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. 

 

9 - DA HABILITAÇÃO: 

9.1 - Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 

9.1.1 - Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 

pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e 

o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação solicitada para a presente 

licitação conste nos Cadastro de Fornecedores do Município.  

9.1.2 - Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo Governo 

Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

9.1.3 - As empresas cadastradas ou não cadastradas deverão fazer prova dos seguintes 

documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

9.2 - Da Habilitação Jurídica 

a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores. 
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d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 

credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

 9.3 - Regularidade fiscal 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da 

União e Seguridade Social - INSS emitida pela Receita federal do Brasil; 

b) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da 

licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço; 

9.4 - Regularidade Trabalhista 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, emitida 

pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).                                                                                                                                                                                                                    

9.5 - Outros documentos 

a) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 

b) Certidão Negativa de Falência e Concordata. 

9.6 - O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do(a) 

Pregoeiro(a) pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante 

retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

Observação: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 

ou servidor da Prefeitura de Novo Barreiro, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, 

ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua 

verificação. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO: 

10.1 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

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

assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 

que seja obtido preço melhor. 

10.2 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 

vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões 

de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados 

para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o 

término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

10.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da 

melhor proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

11.1 - Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 

do Pregão, terá ele, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 

11.2 - Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 

(três) dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente. 

11.3 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 

de admissibilidade dos recursos. 

11.4 - As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

11.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

11.6 - Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 

razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

 11.7 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

12 – DA ENTREGA: 

12.1 - Os produtos constantes do Anexo I quando solicitados deverão ser entregues em até 

15 (quinze) dias após o envio da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, de acordo com a 

quantidade solicitada. Os produtos serão retirados de forma parcelada, de acordo com a necessidade 

da administração ao longo do exercício de 2018. 

12.2 - Verificada a não conformidade do objeto, o licitante vencedor deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 

neste Edital. 

12.3 - A Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto devendo 

conter todos os itens, quantidades e valores iguais a Nota de Empenho. 

12.4 - A entrega deverá ser no Centro Administrativo, situado na Av. São João Batista, 415, 

centro do município de Novo Barreiro/RS, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

 

13 - DO PAGAMENTO: 

             13.1 -. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria através 

de cheque, ou transferência bancária em conta corrente, em nome do Licitante. 

13.2 - A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 

a indicação do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento. 

13.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de Empenho, devido aos 

vínculos orçamentários – Recursos Próprios e Recurso Federal. 

13.4 - Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a 

fluir após a sua reapresentação. 

13.5 - Somente serão liberados os pagamentos quando conferido e aceito as mercadorias pela 

Administração Municipal. 
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14 – DAS PENALIDADES: 

14.1 - A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

14.2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 % (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total que lhe foi adjudicado. 

14.3 - O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total da obrigação. 

14.4 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro 

do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) falhar na execução do contrato. 

14.5 - Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe 

o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

14.6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

14.7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

15 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

15.1 - Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante o 

Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da 

data de abertura da sessão do Pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram; 

15.2 - A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 

caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 

 

16- DOS PRAZOS: 

16.1. O prazo de validade deste registro de preço será de 01 (um) ano após a homologação do 

processo. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1 - Todos os materiais entregues deverão ser novos e de primeira qualidade. 

17.2 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Novo Barreiro/RS, no 

Departamento de Compras e Licitações, sito na Avenida São João Batista, nº 415, ou pelo telefone/fax 

(55) 3757-1100 ou pelo e-mail: prefeituranovobarreiro@hotmail.com, no horário de expediente, 
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preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

17.3 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e 

Licitações. 

17.4 - Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados. 

17.5 - Para agilidade dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 

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

17.6 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município 

de Novo Barreiro, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor 

inicial contratado. 

17.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

17.8 - A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 

8666/93). 

17.9 - São anexos deste Edital: 

Anexo I – Especificações Técnicas – Modelo de Proposta; 

Anexo II – Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 

Anexo III – Modelo de Credenciamento; 

 Anexo IV–Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal; 

 Anexo V – Declaração de Enquadramento de Microempresa/Empresa Pequeno Porte; 

  

 17.10 - Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Palmeira das 

Missões- RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com 

expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Novo Barreiro/RS, 16 de abril de 2018. 

 

 

Edinaldo Rupolo Rossetto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Este Edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

 Em ____/_____/______. 

 

 

________________________ 

Paulo Roberto Ihme 

OAB RS 32.558 

Assessor Jurídico 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 

REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018 

 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   

 

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das Secretarias Municipais do 

município de Novo Barreiro/RS. 

 

Item Qtde Qtde Und 
Valor Unit. 

Referência R$ 

1.  

Água sanitária com ação alvejante, bactericida e 

desinfetante. Composição: cloro ativo. Hipoclorito de sódio 

e água, produto a base de cloro, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5 

% p/p. Embalagem: Frasco de 1 litro. 

180 un 3,09 

2.  

Álcool gel à base de álcool para higienização, a 70%, com 

ação anti-séptica, sem enxágue . Embalagem: Frasco de 500 

ml. 

60 un 6,19 

3.  

Álcool etílico, com teor alcoólico entre 95,96 GL, 

volume/volume ou 92,6 a 93,8 a 15ºC, INMETRO. 

Embalagem: Frasco de 1 litro 

240 un 6,94 

4.  
Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, com 

aroma suave.  Embalagem: Frasco de 2 litros. 
60 un 5,39 

5.  

Aromatizante ambiental em aerossol, com composição 

mínima de: quaternário de amônia (0,07%), solubilizantes, 

coadjuvantes, perfume e butano/propano; volume mínimo d 

99% do declarado no rótulo. Tipo Bom Ar ou similar da 

mesma qualidade ou superior, em embalagem de 360ml. 

60 un 9,49 

6.  

Balde  plástico  em  polietileno  de alta  densidade,  alta  

resistência  a  impacto,  com  paredes  e  fundo reforçados, 

com reforço no encaixe da alça de aço  zincado  constando  

no  corpo  a  marca  do  fabricante,  capacidade de 15 litros. 

20 un 10,09 

7.  

Cera, tipo líquida.  Cores diversas. Aplicação pisos 

cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Embalagem: 

Frasco de 2 litros. 

140 un 7,99 

8.  
Cera, tipo pasta. Aplicação: polimento de pisos. Cores 

diversas. Embalagem de 180 gramas.  
120 un 4,37 

9.  

Desinfetante para banheiro, aspecto físico líquido. 

Aplicação: desinfetante e germicida. Embalagem: Frasco de 

2 litros. 

276 un 6,03 

10.  

Desodorizador sanitário. Composição paradiclorobenzeno, 

essência e corante, peso liquido 35g, aspecto físico tablete 

sólido, características adicionais suporte plástico para vaso 

sanitário, caixa com 1 unidade. 

300 un 1,25 

11.  

Detergente limpador neutro hiperconcentrado para limpeza 

geral de pisos e com ação desengordurante, composição 

química: nonilfenol poliglicol éter, aditivo, conservante, 

corante, fragrância e veiculo; princípio ativo: nonilfenol 

180 un 2,99 
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poliglicol éter (com 9,5 moles do óxido de etileno) 

solubilidade em água: 100%. Embalagem: Frasco de 1 litro. 

12.  
Detergente líquido lava louça com glicerina, testado 

dermatologicamente, biodegradável, com registro na 

ANVISA/MS, frasco de 500ml. 

360 un 1,84 

13.  
Escova de nylon de mão, com cerdas sintéticas, base de 

madeira ou em plástico - dimensão mínima de 7 x 13 cm 
10 un 4,31 

14.  
Escova sanitária sem suporte, com cabo em material 

sintetico medindo no minimo 38x11x9cm. 
15 un 6,42 

15.  
Esponja lã de aço carbono, não abrasiva, textura macia e 

isenta de sinais de oxidação, pacote 8x1, peso líquido 60g. 
120 un 1,72 

16.  
Esponja dupla-face multi-uso, 100x71x20mm, bicolor: lado 

verde de fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado 

amarelo de esponja macia para limpeza mais delicada. 

250 un 2,34 

17.  

Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, 

com revestimento interno, reforçada, com superfície externa 

antiderrapante. Formato anatômico, antialérgica. 

Embalagem contendo 01 par. Tamanhos: P, M e G 

50 un 7,72 

18.  
Pano de chão branco, saco de algodão alvejado extra, 100% 

algodão, tamanho 45cmx70cm 
100 un 5,49 

19.  
Pano de prato em tecido tipo sacaria, com costura feita nas 

bordas, sem pintura, com alta absorção de umidade e 

tamanho aproximado de 68x1,00cm. 

50 un 6,75 

20.  
Papel higiênico, folha dupla, branca, alta qualidade, textura 

suave, papel macio, folhas picotadas, com rolo de 30m x 

10cm. Embalagem com 04 rolos. 

1.280 un 4,99 

21.  
Papel toalha com no mínimo 1.000 folhas, 02 dobras, 

interfolha, 100% celulose virgem, branco, não reciclado, 

alta qualidade, dimensões mínimas de 21x23cm. 

300 pc 4,79 

22.  

Rodo,  corpo  de  material  plástico  reforçado,  com  duas  

lâminas  em  borracha  reforçada  medindo  30cm,  com  

cabo  de  madeira com comprimento mínimo 1,50m, 

revestido em plástico,  com identificação do produto, marca 

do fabricante. 

30 un 7,95 

23.  
Rodo de espuma esfregão largura 30cm, espessura da 

espuma 4cm, reforçado, com cabo de madeira de 120cm de 

comprimento, tipo dupla face. 

30 un 11,22 

24.  

Sabão em barra de 200g, aspecto físico sólido; a base de 

ácidos graxos; glicerina; conservante; branqueador óptico; 

corante, formato retangular. Pacote com 05pedaços de 

200gramas. 

50 pc 7,72 

25.  

Sabão em pó biodegradável. Composição: tensoativo, 

coadjuvante, corantes, carga e perfume. Material com 

inscrição no Ministério da Saúde/ANVISA. Embalagem 

com 1 kg. 

170 un 6,36 

26.  
Sabonete em tablete, aspecto físico, solido, peso 150g, com 

creme hidratante, perfumado, formato retangular 
144 un 2,41 

27.  Sabonete líquido cremoso e perolado, PH neutro (PH 5,5 – 60 un 11,99 
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6,0), com substâncias emolientes, com viscosidade entre 

1.000 – 1.500, para higiene das mãos e rosto, com registro 

no Ministério da Saúde e ANVISA, contendo agentes 

biodegradáveis. Embalagem de 1 litro. 

28.  

Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, capacidade 

100 litros, suportando até 20 quilos. Classe I, Tipo E, 

medindo no mínimo 75x105cm, espessura parede simples 

mínima de 0,080mm. Embalagem com 05 unidades cada. 

750 un 4,79 

29.  

Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, capacidade 

50 litros, suportando até 6 quilos. Tipo E classe I, medindo 

no mínimo 63x80cm, espessura parede simples mínima de 

0,080mm. Embalagem com 10 unidades cada.  

750 un 4,38 

30.  

Saco plástico confeccionado com resinas termoplásticas, 

com capacidade de 30 litros, suportando até 5 quilos, Classe 

I, Tipo B, na cor preta, medindo 59cm x 62cm , micra 8. 

Embalagem com 10 unidades cada.  

750 un 5,39 

31.  

Saponáceo cremoso, nas características e composição: 

tensoativos aniônico e não iônico, espessante, alcalinizante, 

abraviso, conservante, corante, essência e veiculo. Comp. 

ativo biodegradável: linear alquibenzeno sulfato de sódio. 

Produto formulado com princípios abrasivos finos e cloro. 

Embalagem 300 ml. Embalagem: Frasco de 300 ml. 

200 un 5,66 

32.  Soda cáustica em escamas. Embalagem de 1 kg. 05 un 15,99 

33.  
Toalha de rosto- toalha de rosto felpuda, 100% algodão, na 

cor escura sem estampa, com tamanho aproximado de 

70x45cm. 

50 un 11,30 

34.  

Vassoura doméstica de 30cm, cerdas em polipropileno, 

injetadas a uma base plástica revestida com capa externa em 

polipropileno; com cabo encaixado base rosca plástica, com 

120cm de comprimento. 

60 un 10,55 

35.  
Vassoura de palha, com cerdas de palha, cabo em madeira 

sem ferpas, resistente, bem amarrada e presa ao cabo. 
50 un 19,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 009/2018, acatando 

todas as estipulações consignadas no Edital e Termo de Referência, conforme abaixo. 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

EMPRESA:         

CNPJ:       Contato: 

Endereço:                   Cidade:                                          Estado: 

Fone:         E-mail: 

Item Qtde Qtde Und Marca 
Valor 

Unit. R$ 

Valor  

Total R$ 

1.  

Água sanitária com ação alvejante, bactericida e 

desinfetante. Composição: cloro ativo. 

Hipoclorito de sódio e água, produto a base de 

cloro, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5 % p/p. 

Embalagem: Frasco de 1 litro. 

180 un    

2.  

Álcool gel à base de álcool para higienização, a 

70%, com ação anti-séptica, sem enxágue . 

Embalagem: Frasco de 500 ml. 

60 un    

3.  

Álcool etílico, com teor alcoólico entre 95,96 GL, 

volume/volume ou 92,6 a 93,8 a 15ºC, 

INMETRO. Embalagem: Frasco de 1 litro 

240 un    

4.  

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido 

viscoso, com aroma suave.  Embalagem: Frasco 

de 2 litros. 

60 un    

5.  

Aromatizante ambiental em aerossol, com 

composição mínima de: quaternário de amônia 

(0,07%), solubilizantes, coadjuvantes, perfume e 

butano/propano; volume mínimo d 99% do 

declarado no rótulo. Tipo Bom Ar ou similar da 

mesma qualidade ou superior, em embalagem de 

360ml. 

60 un    

6.  

Balde  plástico  em  polietileno  de alta  

densidade,  alta  resistência  a  impacto,  com  

paredes  e  fundo reforçados, com reforço no 

encaixe da alça de aço  zincado  constando  no  

corpo  a  marca  do  fabricante,  capacidade de 15 

litros. 

20 un    

7.  

Cera, tipo líquida.  Cores diversas. Aplicação 

pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. 

Embalagem: Frasco de 2 litros. 

140 un    

8.  
Cera, tipo pasta. Aplicação: polimento de pisos. 

Cores diversas. Embalagem de 180 gramas.  
120 un    

9.  
Desinfetante para banheiro, aspecto físico líquido. 

Aplicação: desinfetante e germicida. Embalagem: 
276 un    
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Frasco de 2 litros. 

10.  

Desodorizador sanitário. Composição 

paradiclorobenzeno, essência e corante, peso 

liquido 35g, aspecto físico tablete sólido, 

características adicionais suporte plástico para 

vaso sanitário, caixa com 1 unidade. 

300 un    

11.  

Detergente limpador neutro hiperconcentrado 

para limpeza geral de pisos e com ação 

desengordurante, composição química: nonilfenol 

poliglicol éter, aditivo, conservante, corante, 

fragrância e veiculo; princípio ativo: nonilfenol 

poliglicol éter (com 9,5 moles do óxido de 

etileno) solubilidade em água: 100%. 

Embalagem: Frasco de 1 litro. 

180 un    

12.  

Detergente líquido lava louça com glicerina, 

testado dermatologicamente, biodegradável, com 

registro na ANVISA/MS, frasco de 500ml. 

360 un    

13.  

Escova de nylon de mão, com cerdas sintéticas, 

base de madeira ou em plástico - dimensão 

mínima de 7 x 13 cm 

10 un    

14.  

Escova sanitária sem suporte, com cabo em 

material sintético medindo no mínimo 

38x11x9cm. 

15 un    

15.  

Esponja lã de aço carbono, não abrasiva, textura 

macia e isenta de sinais de oxidação, pacote 8x1, 

peso líquido 60g. 

120 un    

16.  

Esponja dupla-face multi-uso, 100x71x20mm, 

bicolor: lado verde de fibra abrasiva para limpeza 

mais difícil e lado amarelo de esponja macia para 

limpeza mais delicada. 

250 un    

17.  

Luva para limpeza. Composição: borracha de 

látex natural, com revestimento interno, 

reforçada, com superfície externa antiderrapante. 

Formato anatômico, antialérgica. Embalagem 

contendo 01 par. Tamanhos: P, M e G 

50 un    

18.  
Pano de chão branco, saco de algodão alvejado 

extra, 100% algodão, tamanho 45cmx70cm 
100 un    

19.  

Pano de prato em tecido tipo sacaria, com costura 

feita nas bordas, sem pintura, com alta absorção 

de umidade e tamanho aproximado de 

68x1,00cm. 

50 un    

20.  

Papel higiênico, folha dupla, branca, alta 

qualidade, textura suave, papel macio, folhas 

picotadas, com rolo de 30m x 10cm. Embalagem 

com 04 rolos. 

1.280 un    

21.  

Papel toalha com no mínimo 1.000 folhas, 02 

dobras, interfolha, 100% celulose virgem, branco, 

não reciclado, alta qualidade, dimensões mínimas 

de 21x23cm. 

300 pc    

22.  

Rodo,  corpo  de  material  plástico  reforçado,  

com  duas  lâminas  em  borracha  reforçada  

medindo  30cm,  com  cabo  de  madeira com 

comprimento mínimo 1,50m, revestido em 

30 un    
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plástico,  com identificação do produto, marca do 

fabricante. 

23.  

Rodo de espuma esfregão largura 30cm, 

espessura da espuma 4cm, reforçado, com cabo 

de madeira de 120cm de comprimento, tipo dupla 

face. 

30 un    

24.  

Sabão em barra de 200g, aspecto físico sólido; a 

base de ácidos graxos; glicerina; conservante; 

branqueador óptico; corante, formato retangular. 

Pacote com 05pedaços de 200gramas. 

50 pc    

25.  

Sabão em pó biodegradável. Composição: 

tensoativo, coadjuvante, corantes, carga e 

perfume. Material com inscrição no Ministério da 

Saúde/ANVISA. Embalagem com 1 kg. 

170 un    

26.  

Sabonete em tablete, aspecto físico, solido, peso 

150g, com creme hidratante, perfumado, formato 

retangular 

144 un    

27.  

Sabonete líquido cremoso e perolado, PH neutro 

(PH 5,5 – 6,0), com substancias emolientes, com 

viscosidade entre 1.000 – 1.500, para higiene das 

mãos e rosto, com registro no Ministério da Saúde 

e ANVISA, contendo agentes biodegradáveis. 

Embalagem de 1 litro. 

60 un    

28.  

Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, 

capacidade 100 litros, suportando até 20 quilos. 

Classe I, Tipo E, medindo no mínimo 75x105cm, 

espessura parede simples mínima de 0,080mm. 

Embalagem com 05 unidades cada. 

750 un    

29.  

Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, 

capacidade 50 litros, suportando até 6 quilos. 

Tipo E classe I, medindo no mínimo 63x80cm, 

espessura parede simples mínima de 0,080mm. 

Embalagem com 10 unidades cada.  

750 un    

30.  

Saco plástico confeccionado com resinas 

termoplásticas, com capacidade de 30 litros, 

suportando até 5 quilos, Classe I, Tipo B, na cor 

preta, medindo 59cm x 62cm , micra 8. 

Embalagem com 10 unidades cada.  

750 un    

31.  

Saponáceo cremoso, nas características e 

composição: tensoativos aniônico e não iônico, 

espessante, alcalinizante, abrasivo, conservante, 

corante, essência e veiculo. Comp. ativo 

biodegradável: linear alquibenzeno sulfato de 

sódio. Produto formulado com princípios 

abrasivos finos e cloro. Embalagem 300 ml. 

Embalagem: Frasco de 300 ml. 

200 un    

32.  Soda cáustica em escamas. Embalagem de 1 kg. 05 un    

33.  

Toalha de rosto- toalha de rosto felpuda, 100% 

algodão, na cor escura sem estampa, com 

tamanho aproximado de 70x45cm. 

50 un    

34.  

Vassoura doméstica de 30cm, cerdas em 

polipropileno, injetadas a uma base plástica 

revestida com capa externa em polipropileno; 

60 un    
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com cabo encaixado base rosca plástica, com 

120cm de comprimento. 

35.  

Vassoura de palha, com cerdas de palha, cabo em 

madeira sem ferpas, resistente, bem amarrada e 

presa ao cabo. 

50 un    

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para 

entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

Prazo de Entrega: 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 

REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018 

 

 

 

ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

________________________________________________________________ (nome da licitante), 

CNPJ nº _____________________________________________________, cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no Edital. 

Declaro/amos também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de 

contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com 

a Administração Pública. 

 

 

_____________________________, _______ de _____________________ de 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 

REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018 

 

ANEXO III  

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Senhor(a) 

___________________________________________________, portador(a) da cédula de identidade nº 

______________________ e do CPF nº ______________________, residente e domiciliado à 

(Rua/Avenida) ____________________________________, nº ________, cidade de 

_________________________________, a participar do procedimento licitatório sob a modalidade 

acima instaurada pelo Município de Novo Barreiro/RS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

______________________________________________________________________, CNPJ nº 

____________________________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

 

 _____________________________, _______ de _____________________ de 2018. 

 

 

 

 

 __________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 1. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 

licitatório. 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 

REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018 

 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que __________________________________________ 

(nome da licitante), CNPJ nº ______________________________, não desenvolve trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento 

do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

________________________________, ______ de __________________ de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 

REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018 

 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V DA 

LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 

DA LEI N.º 11.488/07) 

 

 

 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil) 

________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de participação na 

licitação de nº 009/2018, modalidade de Pregão Presencial, que: 

 

( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

 

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 

123/06; 

 

(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 

(tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/06) 

 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar n° 123/06. 

 

 

Local e data: ___________________________________________ 

 

 

 

______________________________________ 

Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

 

 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

 


