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Município de Cerro Grande do Sul  
Pregão Presencial nº 03/2019 
Tipo de julgamento: menor preço por item 

 

 

Retificação do Edital de Licitação Pública para  
Registro de Preços para aquisição de Material  

Elétrico, Hidráulico e outros 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL - RS, no uso de suas 
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 20 
de março do ano de 2019 , na sala de Licitações, localizada na Rua Ernesto Ingomar Sch-
maedecke, 71, que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL  do tipo  MENOR PREÇO,  a 
ser processado pelo  Pregoeiro e  Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 162/2019  e 
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, Lei Complementar 123/2006,  Decreto 
Municipal nº 46, de 11 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 28 de 31 de agosto de 2017, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 
                   Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 
cadastradas pelo órgão licitador conforme edital, vedada a participação de sociedades coo-
perativas, pois, por definição, não existe vínculo de emprego entre essas entidades e seus 
associados e por força do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado en-
tre este município e o Ministério Público do Trabalho - Procuradoria do Trabalho no Municí-
pio de Pelotas, em 05/05/2009. 
 A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar 
123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 

1. DO OBJETO:  

 A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL 
ELETRICO, HIDRAULICO e OUTROS com validade de 12(doze) meses, contados da assi-
natura da ata de registro de preços, conforme descrito e especificado no ANEXO I- Termo 
de Referência. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 des-
te edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em enve-
lopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e 
n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
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------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, 
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, 
que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimen-
to licitatório, no interesse da representada. 

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

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

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 
deverá apresentar: 

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

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socieda-
de comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercí-
cio, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exer-
cer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos 
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 outor-
gante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Có-
digo Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes 
para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para 
dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 
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 deve-
rá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da em-
presa. 
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 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de 
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a 
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obriga-
tória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5. As empresas deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador ou representante legal, 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 à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá 
o CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrada a conferência do CREDENCIAMENTO, não será aceita a participa-
ção de nenhuma licitante retardatária. 

4.3.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:  

 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofer-
tas 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. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1.  A proposta deverá ser apresentada, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas 
em linguagem clara, rubricada em todas as paginas e assinada na ultima pelo representante 
legal da empresa e deverá conter especificações detalhadas do item ofertado, frente às es-
pecificações contidas neste Edital. 
 
 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.  
 
5.2 – Preço: Deve ser indicado, em moeda nacional, o valor unitário de cada item.  No 
referido preço deverão estar incluídas as despesas com fretes, recursos materiais e huma-
nos, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras 
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes deste 
Edital. 
 

5.3 – Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1.  Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 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 ante-
rior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 



Prefeitura Municipal  de Cerro Grande do Sul  

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 – CEP 96770-000 – Fone/Fax (51) 3675-1122. 

CNPJ: 92 324 748/0001-68 – End. Eletrônico: www.cerrograndedosul.rs.gov.br 

 

  

 

lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas 
escritas. 

6.3.   No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e su-
cessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada 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, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de 
classificação.  

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 180s (cento e oitenta segundos) para apre-
sentar nova proposta. 

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

6.7.   Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente de-
sistente às penalidades constantes no item 14 deste edital. 

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

6.9.    Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10.   O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, 
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11.   Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, compa-
rando-a com os valores consignados no termo de referência, 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; 

 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços mani-
festamente inexequíveis. 

 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 
criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a pro-
posta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
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6.14.   Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

6.15.   Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuí-
zo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresen-
tadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os 
recursos interpostos. 

6.16.   A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de 
Licitação e Contratos deste Município, conforme subitem 9.1 deste edital. 

6.17.   Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes pre-
sentes. 

 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1.      Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVE-
LOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1.   Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Fede-
ral, conforme ANEXO IV deste edital; 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir; 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos re-
feridos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credencia-
mento, previsto item 3 deste edital. 

 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
 a) Cartão CNPJ; 
 b) Certificado de Regularidade com o FGTS; 
 c) Alvará de Licença Municipal de Localização da sede da licitante; 
 d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 e) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual; 
 f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União 
 

7.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, me-

diante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação 
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das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
(www.tst.jus.br ou www.csjt.jus.br e tribunais regionais do trabalho na internet). 

 

7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
               a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apre-
sentação do documento; 

7.2 A empresa que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 
previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 
nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em 
que foi declarada como vencedora do certame. 

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

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.1.3, a sessão do pregão será suspensa, po-
dendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, fican-
do os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento 
da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 3.5 não eximirá a empresa da apresentação de todos 
os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabi-
litação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2 sem prejuízo das pena-
lidades previstas no item 14, alínea a, deste edital. 

7.3.  O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante reti-
rá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

8.1.   Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, à 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 lici-
tante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classi-
ficação 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 dire-
tamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3.   Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a ven-
cedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e moti-
vada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 
09 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 
 

http://www.tst.jus.br/
http://www.csjt.jus.br/
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9.1.1. Recebida a impugnação, o pregoeiro irá encaminhá-la à autoridade competente, que 
decidirá no prazo de vinte e quatro horas. 

 
9.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para rea-
lização do certame. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

10.1. Tendo a 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. 

10.2. 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, manifesta-
rem-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. 

10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. 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 respon-
sabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito ao recurso. 

 
11 – DO FORNECIMENTO 
 
11.1. A entrega do material deverá ser na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua 
Ernesto Ingomar Schmaedcke,71 , centro, conforme ANEXO I– Termo de Referência, parte 
integrante deste edital, sujeito a alterações a depender da necessidade da Administração. 
 
11.2. As despesas decorrentes de quaisquer encargos, entrega, substituição e tributos com-
petem, exclusivamente, ao licitante vencedor. 

 

12. DO PAGAMENTO: 
12.1.   O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, após o re-
cebimento de cada parcela do material, com a apresentação da respectiva nota fiscal e os 
dados bancários. 

12.2 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pen-
dência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
12.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da Lei que regula a ma-
téria. 

 
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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13.1 Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no 
caso de aquisição, serão alocados quando da emissão das notas de empenho, dentro 
das dotações previstas na LOA. 
 

14. DAS PENALIDADES: 

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 direi-
to de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 6 meses e multa de 10% sobre o 
valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certa-
me e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a exe-
cução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: decla-
ração 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 liquida-
ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 

 
15 - DO PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
15.1. Homologado, a Administração convocará o vencedor para assinar, na sede do Muni-
cípio, a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
15.2. O prazo anteriormente mencionado poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo perí-
odo desde que seja feito de forma motivada durante o transcurso daquele prazo. 
 
15.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou então, revogará a licitação, sem 
prejuízo da aplicação da pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). O não pagamento da 
multa, no prazo de cinco dias úteis da intimação, incorrerá em suspensão temporária de par-
ticipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 
(dois) anos, conforme Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

16. REALINHAMENTO DOS PREÇOS: 
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16.1 Os processos não sofrerão reajustes, conforme determina a parágrafo 1º do art. 2º da 
Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

 16.2 Tendo em vista a previsão do art. 65, II, D, da Lei 8.666/93, fica ressalvada a possibili-
dade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, ou da retratação da varia-
ção efetiva do custo de produção, devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilí-
brio econômico-financeiro devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de ma-
neira clara e inequívoca o pedido, sendo admitida a adoção de índices específicos ou seto-
riais, protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura, endereçado ao órgão gerencia-
dor do Registro de Preços, no presente caso à Secretaria responsável. 

 16.3 O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá man-
ter a diferença percentual apurada entre o preço de custo e o preço originalmente constante 
na proposta, bem como, o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos pre-
ços. 

16.4 O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços 
junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na or-
dem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor 
preço. 

 
17 – DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
17.1. A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da 
presente licitação serão do Departamento de Compras; 
 
17.2. O Órgão Gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no merca-
do para os produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, podendo solici-
tar documentos que entender necessários para fins de controle e fixação do valor máximo a 
ser pago pela Administração. 
 
17.3. Os pedidos de alteração de marca, concessão de prazos de entrega, entre outros pe-
didos formulados pelos fornecedores, deverão ser encaminhados ao Órgão Gerenciador pa-
ra análise, aprovação ou não. 
 
17.4. Compete também, ao Órgão Gerenciador, notificar a Contratada, através da secretaria 
responsável pela fiscalização do contrato ou pelo servidor que recebe os materiais/serviços 
a fazer a entrega/substituição/reparação dos mesmos, caso necessário. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 
de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Cerro Grande 
do Sul, setor de Licitação e Contratos, sito na Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke nº 71, ou 
pelo telefone (51) 3675-1122 ramal (213), no horário compreendido entre as 7h e 45min às 
11h e 45min e das 13h às 17h, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) 
dias da data marcada para recebimento dos envelopes. O edital está disponível no site 
www.cerrograndedosul.rs.gov.br. 

http://www.cerrograndedosul.rs.gov.br/
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18.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licita-
ção e Contratos. 

18.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a reali-
zação de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixa-
do. 

18.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documen-
tação o seu endereço, e-mail e os números de telefone. 

18.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou 
por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

18.6. As cópias extraídas da internet dos documentos serão tidas como originais após terem 
a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração. 

 18.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-
ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniên-
cia da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, so-
bre o valor inicial contratado. 

18.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

18.9. 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). 

18.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Tapes para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja.  

18.11. Integram este Edital de Pregão: 

  ANEXO I – Termo de Referência. 

  ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços 

  ANEXO III - Modelo de Credenciamento Específico 

  ANEXO IV -  Modelo de Declarações 

  ANEXO V -  Modelo de Enquadramento ME/EPP 

  ANEXO VI – Minuta de Contrato 

 

  Cerro Grande do Sul, 27 de fevereiro de 2019.                         

                       

 

Sergio Silveira da Costa 

          Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES 
Teto máximo vinculado aos valores do termo de referência 

Item Qtd Und Descrição 
Valor uni-

tário 
Valor 
total 

1 100 Und Reator vapor de sódio 70w R$ 32,33 R$ 3.233,00 

2 250 Und Reator Vapor Mercúrio 125w R$ 32,33 R$ 8.082,50 

3 350 Und Lâmpadas a vapor de sódio 70 w,  R$ 21,00 R$ 7.350,00 

4 400 Und Lâmpada vapor mercúrio 125w  R$ 19,67 R$ 7.868,00 

5 30 Und Lâmpadas a vapor de mercúrio 250 w R$ 32,67 R$ 980,10 

6 30 Und Lâmpada vapor sódio 250w R$ 32,67 R$ 980,10 

7 500 Und 

Fotocélula 220w, 50/60Hz, tensão de surto 
4000v/2000A, corrente nominal 4ª, haste 
incorporada, ajuste 360º, fabricado em 
polipropileno. Garantia mínima de 1 ano. R$ 22,33 R$ 11.165,00 

8 200 Und Base para relé padrão ABNT R$ 7,27 R$ 1.454,00 

9 100 Und 

Braço completo c/ 1 m e diâmetro de 25mm 
(galvanizado a fogo, sapata reforçada, c/ parede 
mínima de 2mm, luminária aberta, soquete e27 
p/ lâmpada até 150 w). R$ 45,67 R$ 4.567,00 

10 100 Und 
Soquete de porcelana E27, para luminária 
aberta R$ 7,33 R$ 733,00 

11 50 Und 
Soquete de porcelana E40, para luminária 
aberta R$ 9,27 R$ 463,50 

12 50 Und Fita isolante 18mm x 20 m R$ 6,70 R$ 335,00 

13 10 Und Fio solido 6mm flexível rolo 100 m (vermelho) R$ 286,83 R$ 2.868,30 

14 10 Und Fio solido 6mm flexível rolo 100 m (azul) R$ 286,83 R$ 2.868,30 

15 10 Und Fio solido 6mm flexível rolo 100 m (preto) R$ 286,83 R$ 2.863,30 

16 10 Und Fio solido 4mm flexível rolo 100 m (vermelho) R$ 185,50 R$ 1.855,00 

17 10 Und Fio solido 4mm flexível rolo 100 m (azul) R$ 185,50 R$ 1.855,00 

18 10 Und Fio solido 4mm flexível rolo 100 m (preto) R$ 185,50 R$ 1.855,00 

19 10 Und Fio solido 2,5 mm flexível rolo 100 m (vermelho) R$ 122,60 R$ 1.226,00 

20 10 Und Fio solido 2,5 mm flexível rolo 100 m (azul) R$ 122,60 R$ 1.226,00 

21 10 Und Fio solido 2,5 mm flexível rolo 100 m (preto) R$ 122,60 R$ 1.226,00 

22 10 Und Fio solido 2,5 mm flexível rolo 100 m (verde) R$ 122,60 R$ 1.226,00 

23 10 Und Fio solido 2,5 mm rígido rolo 100 m (azul) R$ 137,93 R$ 1.379,30 

24 10 Und Fio solido 2,5 mm rígido rolo 100 m (preto) R$ 137,93 R$ 1.379,30 

25 100 Und Lâmpada econômica e27, 34w, 3u, 220w R$ 26,69 R$ 2.669,00 

26 100 Und Lâmpada econômica e27, 45w, 4u, 220w R$ 39,44 R$ 3.944,00 

27 100 Und 
Lâmpada Led 20w, 6500k de temperatura da 
cor, e27, mínimo 2010 lumens R$ 37,48 R$ 3.748,00 

28 100 Und 

Lâmpada LED tipo bulbo, luz branca, 17w, 
6500k de temperatura da cor, e27, no mínimo 
1836 lumens. 220w R$ 28,23 R$ 2.823,00 

29 100 Und 

Lâmpada LED tipo bulbo, luz branca, 15w, 
3000k de temperatura da cor, e27, no mínimo 
1311 lumens, 220 w R$ 23,03 R$ 2.303,00 

30 100 Und Fita veda rosca 18mm x 10 m R$ 2,30 R$ 230,00 

31 100 Und Paflon suporte de lâmpada e27, cor barnca R$ 5,27 R$ 527,00 

32 30 Und Caixa de descarga 06 l, cor branca R$ 28,60 R$ 858,00 

33 30 Und 
Canaleta de PVC branco estreita com fita dupla 
face R$ 5,60 R$ 168,00 
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Sergio Silveira da Costa 

                                               Prefeito Municipal  

34 30 Und Tubo cola cano PVC 75 gramas R$ 4,67 R$ 140,10 

35 25 Und Torneira jardim R$ 3,05 R$ 76,25 

36 50  Und Flexível 60 cm R$ 4,00 R$ 200,00 

37 100  Und Reator 2x40 R$ 29,63 R$ 2.963,00 

38 100  Und Reator 1x40 R$ 28,30 R$ 2.830,00 

39 250  Und Lâmpada fluorescente tubular 1x40, 6500k R$ 9,13 R$ 2.282,50 

40 20 Und Torneira de pia sanitária, cor branca R$ 12,13 R$ 242,60 

41 30 Und Acento sanitário simples, cor branca R$ 20,92 R$ 627,60 

42 25 Und Sifão corrugado 1,5m, branco R$ 9,60 R$ 240,00 

43 30 Und Sifão corrugado 66cm, branco R$ 5,47 R$ 164,10 

44 150 Und Cimento, saco 50 kg R$ 31,67 R$ 4.750,50 

45 30 Und Barra aço 4.2mm ca50, 12m R$ 7,03 R$ 210,90 

46 30 Und Barra aço 6mm ca50, 12m R$ 16,08 R$ 482,40 

47 30 Und Barra aço 8mm ca50, 12m R$ 25,80 R$ 774,00 

48 30 Und Saco de cal hidratado, 20 kg R$ 12,08 R$ 362,40 

49 2500 Und Pedra grês, 21x42cm de 16 a 18cm de altura R$ 4,73 R$ 11.825,00 

50 50 Und 
Barra Cano Esgoto 100mm, Cfe NBR 
5688/2010 da ABNT R$ 39,80 R$ 1.990,00 

51 50 Und 
Barra Cano Água Marrom 60mm Cfe NBR 
5648/2010 da ABNT R$ 70,50 R$ 3.525,00 

52 50 Und 
Barra Cano Água Marrom 50mm Cfe NBR 
5648/2010 da ABNT R$ 51,28 R$ 2.564,00 

53 50 Und 
Barra Cano Água Marrom 40mm Cfe NBR 
5648/2010 da ABNT R$ 44,58 R$ 2.229,00 

54 50 Und 
Barra Cano Água Marrom 32mm Cfe NBR 
5648/2010 da ABNT R$ 27,40 R$ 1.370,00 

55 50 Und 
Barra Cano Água Marrom 25mm Cfe NBR 
5648/2010 da ABNT R$ 14,53 R$ 726,50 

56 20 Und Boia Elétrica Para Caixa Água, 220v R$ 37,68 R$ 753,60 

57 8 Und Bobina de lona preta 6x100m, 150 micras. R$ 569,97 R$ 4.559,76 
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ANEXO II 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2019 

  Pregão Presencial Nº ____/2019 
 

  
Aos ___ dias do mês de ____________ de 2019, nas dependências da Administração Muni-
cipal de _____________, sito à Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, nº 71, Centro, nesta 
cidade, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o órgão gerenciador 
(OG), devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propos-
tas apresentadas no pregão nº___/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em __/__/2019, e publicada no ______________, 
em __/__/2019, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, 
por item, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a 
seguir. 
 
1. OBJETO 
1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos produ-
tos especificados no Anexo I do Edital de Pregão nº ___/2019, ofertados no certame licitató-
rio, passando a fazer parte integrante dessa Ata. 
 
2. VALIDADE 
2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura. 
2.2 Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. ___, do Decreto Municipal nº ______, 
a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa 
Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência 
de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 
 
3. CONTRATO 
3.1 Para o fornecimento dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contra-
tos específicos com as licitantes, com posteriores solicitações, conforme item 5. 
 
4. PREÇOS 
4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, con-
forme demonstrativo abaixo: 
 

ITEM 1 LICITANTE VALOR 

1ª colocada (nome da empresa) R$ 

2ª colocada ... R$ 

3ª colocada ... R$ 

4ª colocada ... R$ 

ITEM 2 LICITANTE VALOR 

1ª colocada (nome da empresa) R$ 

2ª colocada ... R$ 

3ª colocada ... R$ 

4ª colocada ... R$ 

ITEM 3 LICITANTE VALOR 

... ... ... 
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5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
5.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio Órgão Ge-
renciador por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, datada e 
assinada. 
5.2 As ordens de compra poderão ser entregues diretamente na sede da 1ª colocada ou en-
caminhadas por meio eletrônico, com antecedência mínima de dois dias úteis da data mar-
cada para o fornecimento. 
5.3 As entregas deverão ser efetuadas nos endereços determinados pelo OG, em dias úteis, 
das ___:___ às ___:___ horas. 
5.4 A contratada deverá enviar ao OG, até o quinto dia de cada mês, a relação completa dos 
itens com a respectiva quantidade, adquiridos no mês anterior. 
5.5 Dentro do prazo de vigência contratual, a licitante 1ª colocada está obrigada ao forneci-
mento do(s) produto(s), desde que obedecidas às condições da ordem de compra e cláusu-
las do edital do pregão, que precedeu a formalização dessa Ata. 
5.6 Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou condições exigidas 
no contrato, deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 76, da Lei 
nº 8.666/1993, e retirados nos seguintes prazos: 
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 
b) em até dois dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação 
de irregularidade seja posterior à entrega. 
5.7 A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à aplicação das san-
ções previstas por inadimplemento. 
 
6. EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a 
consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o con-
traditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses: 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata; 
b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável; 
c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificati-
va aceitável; 
d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor 
não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no merca-
do; 
e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, 
alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de 
cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação 
alegada; 
6.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em 
processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis. 
6.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações neces-
sárias serão feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, excluído o licitante da ata de registro de preços. 
 
7. PENALIDADES 
7.1 Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em até 5 
(cinco) dias após a data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de: 
a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 10 (dez) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual; 
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b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 01 (um ano); 
c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 05 (cinco anos). 
7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido forma-
lizado, sobre o valor da nota de empenho. 
 
8. FISCALIZAÇÃO 
8.1 Cabe ao OG proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, 
qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especifi-
cações. 
8.2 O responsável pelo OG está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o 
material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue 
fora dos dias e horários preestabelecidos. 
8.3 As irregularidades constatadas pelo OG deverão ser comunicadas ao ordenador de des-
pesas, no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias 
para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis. 
8.4 O OG promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade trimestral, de forma a 
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, 
condição indispensável para a solicitação da aquisição. 
8.5 Ao OG competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pe-
la Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  
 
9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
9.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da 
Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorren-
tes das situações a seguir: 
a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro 
(Lei nº 10.406/2002). 
9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor. 
9.3 Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OG, 
em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrên-
cia será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadra-
mento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
 
10. FORO 
10.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, 
fica eleito o Foro da Comarca de Tapes. 
 
11. CÓPIAS 
11.1 Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
a) uma para o OG; 
b) uma para a empresa registrada e; 
c) uma, em extrato, para publicação na Imprensa Oficial. 
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 E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições 
estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administra-
ção Municipal, representada pelo OG, pelo representante legal da(s) EMPRESA(S) REGIS-
TRADA(S), testemunhas e o fiscal de contrato. 
  
   
           Local, em ____ de ____________ de 2019. 
 
  
____________________________                            ________________________________ 
          Órgão Gerenciador                                           Representante da Empresa 
                
 
 
 
____________________________                            ________________________________ 
               Testemunha                                                            Testemunha 
 
 
 
____________________________ 
       Fiscal de Contrato 
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ANEXO III 

 
CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(Modelo) 
 

 
 
                     Pelo presente a empresa ............................................................., situada na 
......................, CNPJ n.º..........................................................., através de seu 
........................................, outorga ao Sr. ................................................, RG n.º 
.........................................., amplos poderes para representá-la junto ao Município de Cerro 
Grande do Sul, no Pregão n.º ...../19, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber 
citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus atos, formular ofer-
tas e lances de preços e, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da 
proponente. 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 Local e Data  

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE INEXISTÊNCIA DE 
FATOS IMPEDITIVOS: 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Ref. Pregão n° ..../2019:  
 
 

____________________________________________,inscrito no CNPJ nº 

_________________________, por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a) Sr(a). 

________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

________________________ e do CPF nº _________________________,DECLARA QUE: 

 

a) sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, 

bem como em cumprimento ao  que  dispõe  o parágrafo 2º  do artigo 32  da  referida  lei. 

Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos  

de  habilitação, de  acordo  com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe; 

b) inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para a presente licitação; 

c)cumpre com o disposto no   inciso XXXIII  do artigo  7º  da  Constituição  Federal  

(proibição  de trabalho  noturno,  perigoso ou insalubre a menores de  18 anos e de qualquer 

trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos). 

 
 

_____________________________________ 
(data) 

 
 

________________________________________________ 
        Licitante 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  
 
 
 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável legal 
________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 
participação no Pregão nº ..../2019, 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; 
 
 
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 ou representante legal: 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº ......./2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO E HIDRAULICO E OUTROS 

 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CERRO GRANDE DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua 
Ernesto Ingomar Schmaedecke, nº 71, em Cerro Grande do Sul – RS, inscrito no CNPJ sob 
nº. 92.324.748/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal SÉRGIO SILVEIRA 
DA COSTA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
........................................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede 
......................................................, na cidade de ..........................................., inscrita no 
CNPJ sob nº. .................................... , doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, celebram entre si o presente “CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS”, através da Secretaria Municipal de 
Obras e Viação, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas, além das determinações do 
Pregão Presencial nº 03/2019 e da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e legislação vigente. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de MATERIAL, HIDRAULICO E OU-
TROS para o exercício de 2019, conforme especificados a seguir: 
 

Item Quant Un. Descrição Unit. Total Marca 

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA –ENTREGA E PRAZO: 
 A entrega do material deverá ser na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua 
Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71, centro. Os materiais deverão ser entregues em até 10 
(dez) dias após a assinatura do contrato em parcela única. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 

 O valor a ser pago pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo forneci-
mento dos materiais será de R$ ................... (...................................................), de acordo 
com a proposta oferecida por ocasião do PP nº 03/2019. 
 Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n° 8.666/93, 
com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994, será concedido reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, requerido pela parte interessada, desde que suficientemente compro-
vado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: 
 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias, após o re-
cebimento de cada parcela do material, com a apresentação da respectiva nota fiscal. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 As despesas oriundas do presente instrumento correrão por conta das dotações or-
çamentárias previstas na LOA.  
 
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO: 
 O CONTRATANTE designa o(a) servidor(a) ------------------------------- para fiscalizar na 
entrega, a quantidade e principalmente a qualidade dos produtos. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÕES: 
 O presente contrato poderá ser rescindido, nos termos dos artigos 78 e 79 e seus 
parágrafos da Lei n°8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES:  

 Conforme os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 poderão ser aplicadas sanções à 
CONTRATADA, tais como: advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade, 
mediante processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 O CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar as seguintes penalidades pecuniá-
rias: 

 I – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta à 10 (dez) dias, 
após o qual será considerada inexecução contratual. 

 II – Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumula-
da com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Admi-
nistração pelo prazo de 01 (um) ano. 

 III – Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Adminis-
tração pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA – ENCARGOS: 
 A CONTRATADA assume a obrigação de responder perante terceiros os ônus de 
danos causados, seja por seus prepostos ou empregados, bem como de recolher os tributos 
legais devidos, e responsabilizar-se pelos encargos sociais e trabalhistas das pessoas por 
ele contratadas, mantendo durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no PP nº 03/2019. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA– FORO: 
 Fica estabelecido que as partes elegem o Foro da Comarca de Tapes para dirimir 
quaisquer litígios que, porventura, surgirem entre si, renunciando a qualquer outro por mais 
especial que seja. 
 Assim, justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma para um único efeito jurídico, juntamente com as testemunhas e o 
fiscal do contrato abaixo, a tudo presentes. 
 

Cerro Grande do Sul,...................................2019. 
 
 
 

.................................................                   SÉRGIO SILVEIRA DA COSTA 
              CONTRATADA                                               Prefeito Municipal  
                    CONTRATANTE                                  
 
TESTEMUNHAS:___________________      _____________________ 
 
FISCAL DO CONTRATO: ____________________________________ 

 
 


