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                  EDI TAL DE PREG ÃO PRESENCI AL Nº 08 / 2017 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
Município de Chiapetta. 

Abertura 23/02/2017. 

Horário 14:30 horas. 

Tipo de julgamento: menos preço por item. 

Processo n° 29/2017. 

 
Edital de pregão para a contratação 
de empresa para compra de 
Materiais de Limpeza para diversas 
Secretarias. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHIAPETTA - RS, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que na sala 

de licitações da Prefeitura Municipal localizada na Av. Ipiranga, nº 1.544 se 

reunirá o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de receber 

propostas e documentos de habilitação, para julgamento de licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, processando-se essa licitação nos 

termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, 

com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, e com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993, no dia e até a hora acima 

mencionada. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar 

nº123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei 

Complementar nº 147/2014. 

 

01. DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de 

empresas para o fornecimento de Materiais de Expediente                                                                                                               

conforme itens descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste 

edital. 

 

02. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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02.1. Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas 

a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a 

documentação solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo 

deste Edital. 

02.2. Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá 

apresentar, fora dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do 

credenciamento: 

a) declaração, firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que 

é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; e 

b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

02.3.  Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas 

no item 2.2, seu representante poderá fazê -las, do próprio punho, 

no momento do credenciamento.  

02.4.  Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no 

momento do credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no 

item 2.2 deste edital fora dos envelopes de habilitação e de propostas. 

02.5. Nã o apre sen ta da s  as  de c la r aç ões ,  a  l i c i t an te  s erá  

i m pe d i da  de  pa r t i c i par  da  l i c i taçã o .  

0 2 . 6 .Para participação no certame, a licitante, além de atender ao 

disposto no nos itens 2.1 a 2.4 e no item 7 deste edital, deverá apresentar a 

sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, 

lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e 

n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO-MUNICÍPIO DE CHIAPETTA                                                                    

EDITAL DE PREGÃO Nº 08/2017 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

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

 

AO- MUNICÍPIO DE CHIAPETTA                                                        

EDITAL DE PREGÃO Nº 08/2017 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  3 

Terra da Produtividade 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE (NOME 

COMPLETO) 

 

03. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

03.1. 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 procedimento licitatório, no 

interesse da representada. 

03.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da 

apresentação de documento de identidade. 

03.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 

deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

03.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

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

assemelhado, deverá apresentar: 

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

registrado; 

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

sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

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

exercício, no caso de sociedade civil; 

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

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

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

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no 

art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e 

de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
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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. 

03.3.1. Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 

estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante 

legal da empresa. 

03.3.2. 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. 

03.4.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a 

participar do certame, que comprovarem, por meio de instrumento próprio, 

poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a 

prática dos demais atos do certame; 

03.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões 

públicas referentes à licitação. 

 

04. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

04.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na 

presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do 

pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº s 01 - 

PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

04.2.  Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima 

referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

05. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

05.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 

dias, deverá ser apresentada preferencialmente em folhas sequencialmente 

numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 
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representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa do produto ofertado marca, modelo, referências e 

demais dados técnicos; 

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

incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte 

ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.  

05.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes 

no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 

desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

 

06. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

06.1.  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. 

06.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo 

de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

06.3.  No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 

apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior preço, até 

a proclamação da vencedora. 

06.4.   Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
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06.5.  A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 

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

06.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 01 (minuto) para 

apresentar nova proposta. 

06.6.   É vedada a oferta de lance com vistas ao empate. 

06.6.1.  A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,03 

(três centavos). 

06.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

06.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 

consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 

mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 

06.9.   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. 

06.10.    O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas 

pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar 

novos lances. 

06.11.    Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo 

com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da 

proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em 

planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

06.12.  A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 

aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço 

unitário por item, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo 

com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 

mercado. 

06.13.   Serão desclassificadas as propostas que: 

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

manifestamente inexequíveis. 

06.13.1. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 

aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório. 

06.14.  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 

não previstas no edital. 

06.15.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, 

contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 

propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 

análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

06.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, 

devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 

previamente junto ao Setor de Licitações deste Município, conforme subitem 

14.1 deste edital. 

06.17. 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. 

 
07. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
07.1. 
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) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica     (CNPJ/MF); 

d) Termo de declaração assinada pelo representante legal da licitante que não 

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

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme dispõe a Lei Federal n° 9.854, de 

27 de outubro de 1999. 
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e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

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

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

07.2 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos 

documentos referidos no item 07.1, a empresa que já os houver apresentado 

no momento do credenciamento, previsto item 03 deste edital. 

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

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

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

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

07.3. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 

Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 

Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da 

Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da 

União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

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

sede do licitante; 

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

sede do licitante; 

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

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos em lei; 

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

Serviço (FGTS). 
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Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para 

cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá 

regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento 

ao certificado apresentado, sob a  pena de inabilitação.  

07.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 

07.4.1. A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos no item 07.3, deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 

vencedora do certame. 

07.4.2. 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. 

07.4.3. O benefício de que trata o item 07.3 não eximirá a licitante da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

07.4.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 07.3, 

implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no 

item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste 

edital. 

07.4.5. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, 

devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de inutilização do envelope. 

 

08. DA ADJUDICAÇÃO: 
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08.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante 

que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o 

objeto do certame. 

08.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das 

licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração 

de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

08.3.  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade 

para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta 

dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência 

do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

09. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

09.1.  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. 

09.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 

apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram 

intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no 

prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

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

09.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 

motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de 

admissibilidade dos recursos. 

09.4. 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 proferi- da dentro do prazo de 5 (cinco) 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  11 

Terra da Produtividade 

dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 

daquele que houver dado causa à demora. 

 

10. DOS PRAZOS: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 

(Cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob a pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e 

pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante 

o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 O prazo de entrega dos produtos é de até 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da emissão da ordem de fornecimento. 

10.4 O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá 

em 31 de junho de 2017. 

 

11. DO RECEBIMENTO: 

11.1. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da 

Prefeitura Municipal, sempre que solicitado, sito na Av. Ipiranga, nº S/N, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 08:00  às 12:00. Dás 13:30 ás 

17:30horas.  

11.2. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante 

vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

11.3. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, 

de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança 

durante o transporte. 

11.4.   A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o 

seu objeto. 

 

12. DO PAGAMENTO: 
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12.1. O pagamento será efetuado conforme a solicitação e retirada da 

Secretaria, havendo disponibilidade financeira do Município, após a emissão 

da NF, em até 30 dias, por intermédio do Setor de Contabilidade do Município 

e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na 

dotação orçamentária: 132,10.02.2,020; 146,10.03.2,022; , 245,13.01.2,035; 

50,04.30.2.010.   

12.2.  Nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 

fácil visualização, a indicação do número do processo e número do pregão, a 

fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 

do documento fiscal para pagamento. 

12.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

referente a quantidade de materiais entregues no período. 

 

13. DAS PENALIDADES: 

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante 

do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas 

às seguintes penalidades: 

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

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa 

de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 02 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 

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 

0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
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f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 

correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

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

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

do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 

sobre o valor atualizado do contrato. 

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

o caso. 

13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao 

fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como 

aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por 

escrito, ao Município de Chiapetta - RS, setor de Compras/Licitações sito 

na Av. Ipiranga, nº 1.544, ou pelos telefones (55) 3784-1300 ou fax (55) 

3784-1300 no horário compreendido entre das 08:00 às 12 :00  horas, e 

das 13:30, até as 17.30 horas de segunda a sexta-feira, preferencialmente, 

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

recebimento dos envelopes. 

14.2.  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 Compras/Licitações. 

14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante 

deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de 

expediente normal subsequente ao ora fixado. 
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14.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar 

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

14.5. 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. 

14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, 

alíneas b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus 

dados e certificação digital conferidos pela Administração. 

14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido 

pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

14.9.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, de- vendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem 

a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

14.10. São anexos deste Edital: 

ANEXO I - Termo de referência. 
ANEXO II - Minuta do Contrato. 
ANEXO III - Modelo de credenciamento. 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Preenchimento dos Requisitos de 
Habilitação. 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Enquadramento ME ou EPP. 
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento do Edital e 
seus Anexos. 
ANEXO VII- instruções para instalação e utilização do programa auto-
cotação.  
 

14.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  15 

Terra da Produtividade 

Chiapetta, 10 de Fevereiro de 2017. 

 

EDER LUIS BOTH 

Pref eito Municipal 

 

                                             ANEXO I 

                               TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DO OBJETO – Constitui objeto da presente licitação a contratação de 

empresas para o fornecimento de Materiais de Limpeza para diversas 

Secretarias, conforme descritos no ANEXO I – Termo de referência deste 

edital: 

 

IT
EM

 

UND 
QUANT. 
TOTAL                                      ESPECIFICAÇÃO 

01 LT 304 
AGUA SANITÁRIA MULTIUSO, COM CLORO ATIVO, AÇÃO 
BACTERICIDA INSUPERÁVEL, ALVEJANTE, DESINFETA, 
EMBALAGEM 1 LITRO 

 02 LT 212 ALCOOL 96%, EMBALAGEM DE 1 LITRO 

 03 UND 88 ALCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM 500 gr 

 04 UND 33 AMACIANTE DE ROUPAS, EMBALAGEM 2 LITROS 

 05 UND 21 AVIO (ISQUEIRO P/ ACENDIMENTO) 

 06 UND 20 BACIA DE PLASTICO CAPACIDADE 20 LITROS 

 07 UND 16 BALDE DE PLASTICO, RESISTENTE CAPACIDADE 10 LITROS 

 08 UND 20 BALDE DE PLASTICO, RESISTENTE CAPACIDADE 20 LITROS 

 09 UND 82 
BOLSAS ALVEJADAS, SACO LAVADO DE AÇUCAR 680x480, COM 
90% DE ALGODÃO 

 10 UND 83 
CERA LIQUIDA SUPER BRILHO, EMBALAGEM DE 750 ml, 
VERMELHA E INCOLOR 

 11 UND 02 CONDICIONADOR P/ CABELO 350 ml 

 12 FRD 91 COPOS DESCARTAVEIS 200 ml, C/ 100 UND. 

 13 UND 10 CREME DENTAL 90 gr 

 14 UND 01 CREME P/ CABELO 1 kg 

 15 UND 323 
DESINFETANTE P/ USO GERAL, COM AÇÃO GERMICIDA E 
BACTERICIDA, NOS AROMAS: PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA, 
EMBALAGEM DE 02 LITROS 
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 16 UND 51 DESODORIZADOR DE AR EMBALAGEM DE 360 ml 

 17 UND 383 DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA, EMBALAGEM DE 500 ml 

 18 UND 35 ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE 

 19 UND 15 ESCOVA PARA ROUPA 

 20 UND 17 ESFREGÃO DE AÇO EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES 

 21 UND 230 
ESPONJA PARA LIMPEZA, ANTI BACTERECIDA, FIBRA, MULTIUSO, 
MEDINDO 110x75x20 mm, BOA QUALIDADE 

 22 CX 13 FÓSFORO EMBALAGEM C/10 UNIDADES 

 23 UND 65 LÃ DE AÇO, EMBALAGEM DE 60 gr. COM 08 UNIDADES 

 24 UND 81 LIMPA VIDROS EMBALAGEM COM 500 ml 

 25 LT 103 

LIMPADOR MULTI USO PARA LIMPEZA PESADA  DE COZINHAS, 
BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, 
FOGÕES E SUPERFICIES LAVÁVEIS, INDICADO PARA REMOVER 
GORDURAS, FULIGEM, POEIRA, MARCA DE DEDOS E RISCOS, 
EMBALAGEM 1 LITRO 

 26 UND 40 LIXEIRA 30 LITROS 

 27 UND 00 LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM 200 ml 

 28 PAR 20 LUVAS DOMÉSTICA EMBORRACHADA G. 

 29 PAR 82 LUVAS DOMÉSTICA EMBORRACHADA M. 

 30 PAR 45 LUVAS DOMÉSTICA EMBORRACHADA P. 

 31 UND 28 

MULTI-INSETICIDA AEROSSOL À BASE DE ÁGUA EFICIENTE PARA 
MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA 
VIRUS E CHIKUNGUNYA), PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E 
ARANHAS. EMBALAGEM COM NO MINIMO 300ML 

 32 UND 10 ODORIZADOR DE AR EMBALAGEM DE 360 ml 

 33 UND 01 ÓLEO DE PEROBA EMBALAGEM 100 ml 

 34 UND 21 PÁ PARA LIXO 

 35 PCT 01 PACOTES DE SACOLÉ, EMBALAGEM C/ 100 UNID. 

 36 UND 33 PANOS DE PRATO ATOALHADOS, ESTAMPADO 

 37 FDR 232 
PAPEL HIG. FARDO C/16 ROLOS, MEDINDO 30mx10cm CADA 
ROLO, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PICOTADA, NEUTRO, 
100% FIBRAS CELULÓSICAS 

 38 UND 94 PEDRA SANITÁRIA, COM HASTE PLÁSTICA 35 g 

 39 UND 27 PILHA AAA2 (palito) ALCALINA 

 40 UND 32 PILHA PEQ. AA, EMBALAGEM C/4 UNIDADES 

 41 UND 12 PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO C/12 

 42 UND 18 RODO DE ESPONJA GRANDE 

 43 UND 30 RODO DE ESPUMA GRANDE 

 44 UND 30 RODO DE PLÁSTICO 40cm COM BORRACHA DUPLA, COM CABO 

 45 UND 12 RODO P/ LIMPEZA GRANDE 

 46 UND 07 RODO PARA ÁGUA PEQUENO 

 47 UND 136 SABÃO EM PÓ 1 kg 

 48 KG 40 SABÃO EMBALAGEM COM 4 PEDAÇOS 250 gr. CADA, TOTAL 
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EMBALAGEM 1kg 

 49 UND 55 SABONETE 90 gr 

 50 FRD 47 SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 250 ml 

 51 PCT 240 
SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAPACIDADE 100 LITROS, 58MEDINDO 
75x105cm, 100 LT., C/10 UNIDADES 

 52 PCT 200 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, CAPACIDADE 30 LT. C/ 10 UNIDADES 

 53 PCT 213 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, CAPACIDADE 50 LT, C/ 10 UNIDADES 

 54 UND 60 SAPÓLIO EM PÓ EMBALAGEM 300 g 

 55 UND 93 SAPÓLIO LIQUIDO 300 ml 

 56 UND 05 SHAMPOO INFANTIL 480ml 

 57 KG 04 
SODA CAUSTICA EM ESCAMA, COMPOSIÇÃO NAOH, 
EMBALAGEM DE 01 KG 

 58 PCT 87 
TOALHA DE PAPEL 20x22 C/ 02 ROLOS TENDO CADA ROLO 100 
METROS 

 59 UND 18 TOALHA SOCIAL 23x43 

 60 UND 10 TOALHAS DE BANHO 70 x 1,40 cm 

 61 UND 74 TOALHAS DE FLANELA AMARELA 56x38cm 

 62 UND 63 TOALHAS DE ROSTO PARA USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO, 50x90 

 63 UND 50 VASSOURAS DE PALHA, CABO EM MADEIRA, DE BOA QUALIDADE 

 64 UND 34 VASSOURAS DE PLÁSTICO GRANDE, COM CABO, BOA QUALIDADE 
 

 

 

OBS: Todos os itens deverão conter a marca do produto ofertado. 

A entrega dos produtos deverá ser feita no seguinte endereço: nas 

Secretarias Municipais, quando solicitado pelo setor responsável, em horário 

de expediente da Administração Municipal, sem ônus para o Município. 

 

Se o licitante queira impugnar o edital em algum item deverá fazer o recurso 

por sedex, ou diretamente na Prefeitura Municipal mediante protocolo, tudo três 

dias antes da data marcada para o pregão. 

 

Chiapetta-RS, 10 de fevereiro  de 2017. 

 

OBS: Para dar agilidade nos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam 

constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e 
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telefone, bem como todos os dados pessoais de quem irá assinar o 

contrato. 

 

                                                  ANEXO II 

                                         MINUTA CONTRATO 

 

     CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA___ 

 

01 DAS PARTES: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHIAPETTA - RS, pessoa jurídica de direito 

público, com sede administrativa sita na Av. Ipiranga, n.º 1544, Chiapetta – RS, 

inscrito no CNPJ n.º 87.613.055/0001-55, neste ato representado por seu  

Prefeito Municipal de Chiapetta/RS. EDER LUIS BOTH, Brasileiro, casado, 

Analista de Sistemas, CPF nº 821.961.920-15, Carteira de Identidade nº 

7075768676, residente e domiciliado na Rua Thomázia de Carvalho n° 390, 

nesta cidade de Chiapetta/RS. 

CONTRATADO(a): _____, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 

_________, estabelecida na _______, nº ____, ______, na cidade de _____, 

CEP______, neste ato representado por seu sócio-proprietário, Sr. ______, 

________, _____, inscrito no CPF n° _______, portador da Carteira de 

Identidade n° ______, residente e domiciliado na _______, na cidade de  

______, CEP_________. 

 

02. DO OBJETO:                                                               

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresas para o 

fornecimento de Materiais de Limpeza para diversas Secretarias, conforme 

itens descritos no ANEXO I – Termo de referência do Edital de Pregão 

Presencial Nº 08/2017. 

 

03 DAS CONDIÇÕES: 

03.1 Caberá a CONTRATADA: 
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 a) Efetuar a entrega dos materiais de acordo com o descrito no edital, em sua 

Proposta e contrato; 

b) A Contratada se responsabiliza por eventuais vícios e defeitos que houver 

nos materiais, devendo substituí-los no prazo de 05 dias; 

c) Atender prontamente as exigências, inerentes ao objeto do Contrato, sem 

quaisquer ônus adicionais ao CONTRATANTE; 

d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

e) A responsabilidade por todas as despesas e providências necessárias à 

realização do objeto; 

f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite 

legal.  

CABERÁ AO CONTRATANTE: 

 a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através da Secretaria da 

Educação, quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no 

cumprimento do Contrato e solicitar a correção das mesmas; 

 b) Atestar o recebimento pela Setor/Secretaria; 

c) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à 

CONTRATADA, enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade dos 

danos causados ao e/ou terceiros; 

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, em 

conformidade com o edital/contrato;  

e) Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;  

3.13 Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a fazer parte 

integrante deste instrumento e terão plena validade entre as partes 

contratantes, o Pregão presencial nº 08/2017 e a Proposta da 

CONTRATADA. 
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3.15 Aplica-se no que couberem, os artigos 77 a 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 

8.666/93, para todos os efeitos legais. 

  

04 DO PRAZO:  

04.1. O Contratado terá o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da 

assinatura do contrato e posterior emissão de ordem de fornecimento para dar 

inicio a entrega dos Materiais solicitados, sem ônus para o Município.   

 

 

05 DO VALOR: 

05.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ __________ 

(_______)  

 

06 DO PAGAMENTO: 

06.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias, após a entrega dos materiais, 

havendo disponibilidade financeira, acompanhada da nota fiscal. 

 

07 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

07.01. Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas 

deste edital correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

132,10.02.2,020; 146,10.03.2,022; , 245,13.01.2,035; 50,04.30.2.010.  

 

08 DAS PENALIDADES: 

08.1 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) Não cumprir o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último 

lance ofertado; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos; 
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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 do último lance ofertado; 

d) Fornecer o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante 

a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Fornecer o objeto com atraso injustificado, até o limite de 03(três) 

dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária 

de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) Inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o 

valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g) Inexecução total do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente do fornecimento: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 

sobre o valor atualizado do contrato. 

i) Declaração de inidoneidade por dois anos para licitar ou contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

J) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, no caso do licitante 

vencedor no cumprir rigorosamente as exigências contratuais; 

l) Pela inadequalidade dos materiais entregues o fornecedor sujeitar-se-

á a multa de 10% sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado; 

m) Pela recusa injustificada em assinar o instrumento de contrato, ficará 

o fornecedor sujeito ao pagamento de 2% do valor total do fornecimento, a 

título de indenização; 

n) Qualquer multa(s) aplicadas deverão ser recolhidas ao Município em 

até 5 dias, contados da publicação no órgão oficial do município de Chiapetta, 

podendo  ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a 

critério do Município de Chiapetta/RS. 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  22 

Terra da Produtividade 

08.1 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa adjudicatária, 

quando for o caso. 

08.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

09 DA RESCISÃO: O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 

09.1 Por mútuo consenso se for conveniente para o Município; 

09.2 Pela CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de 

antecedência, apresentados os motivos determinantes da rescisão. 

09.3 Pela CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito à indenização de 

qualquer espécie, quando esta: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) Não recolher, nos prazos determinados, as multas impostas. 

09.4 Pela CONTRATADA, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de 

antecedência, apresentados os motivos determinantes da rescisão, e ser aceito 

pelo Município. 

09.5 Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, previstos nos artigos 

77 à 79 da Lei de licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente 

Contrato. 

09.6 Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, previstos nos artigos 

77 à 79 da Lei de licitações em tudo que diz respeito à rescisão do presente 

Contrato. 

 

10 -  DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 

10.01 - Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, 

com pertinência ao presente contrato, as normas estabelecidas na Lei Federal 

n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

11 DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

11.01 O presente Contrato resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão 

Presencial n° 08 de 23/02/2017. 
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12 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 

12.01 Aplicam-se, com relação a execução, alteração, inexecução e extinção, 

com pertinência ao presente contrato, as normas estabelecidas na Lei Federal 

n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

13 DO FORO: 

13.01 As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto–RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, renunciando 

expressamente a qualquer outro mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

                                                      Chiapetta-RS, __ de ___________ de 2017. 

                  

 

EDER LUIS BOTH 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

Sócio-Proprietário 

CONTRATADA 

 

 

         

 

SAMIR ANTONIO FRANÇA                          FISCAL DO CONTRATO 

      Assessor Jurídico 
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                                             Testemunhas:  

  

NOME: ________________ 

CPF: ___________________ 

 

NOME:_________________ 

CPF _______________ 

 

 

 

                                                ANEXO III  

                             MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

__________________________________, inscrita no CNPJ nº 

___________________, neste ato representada pelo(a) Sr(a) 

_______________________________________, portador da cédula de 

identidade RG ______________________________, residente e domiciliado na 

______________________________________, inscrito no CPF nº 

___________________, detentor de amplos poderes para nomeação de 

representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 

___________________________, portador da cédula de identidade RG 

______________________, e inscrito no CPF nº _____________________ 

com o fim específico de representar a outorgante perante o Município de 

Chiapetta-RS, no Pregão Presencial nº 08/2017, podendo assim retirar editais, 

propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da 

representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou 

prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se 

fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.  

 _________________, _____ de _____________ de 2017 

___________________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  25 

Terra da Produtividade 

____________________________ 

Outorgado 

 

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 fins deste procedimento licitatório. 

Obs. 2 Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 

credenciamento. 

Obs. 3 Preferencialmente, em papel timbrado, datilografado ou impresso por 

meio eletrônico. 

 

                                                   ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação 

(Nome da Empresa), CNPJ nº ______________, sediada na 

_____________________ (endereço), __________________ (cidade/estado), 

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de 

habilitação estabelecidos no presente Edital, Pregão Presencial nº 08/2017, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

_________________, _____ de _____________ de 2017 

_____________________________ 

Nome do Declarante 

  

Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 

credenciamento. A não entrega da Declaração de comprometimento da 

Habilitação deste edital implicará em não recebimento por parte do Pregoeiro 

dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não 

aceitação da licitante no certame licitatório. 

 

                                                ANEXO V  

      MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 
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                       Declaração de Enquadramento ME ou EPP 

 

DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa 

____________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº__________________, está enquadrada como _____________________ 

(microempresa/EPP), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. 

Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 

incisos do §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

_____________________,__ de _________2017 

                                                           __________________________ 

                                                           Nome do Declarante 

 

Obs. Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião 

do credenciamento 

                                                   ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E 

SEUS ANEXOS 

 

A Empresa [Razão Social da Licitante], através da presente, declara para os 

devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as 

informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das 

obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação 

em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere ao Edital 

de Pregão Presencial Nº 08/2017.  

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 

                Local e Data________________, ____ de ______________ de 2017. 

 

Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal 

Dados da Declarante: Razão Social e 
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Carimbo do CNPJ  

 

                                                   ANEXO VII  
 
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA 
AUTOCOTAÇÃO.  
 
01 - A licitante interessada em participar deste certame, deverá fazer o 
download do arquivo.zip contendo:  
• 01 (um) arquivo.PDF, referente ao edital;  
• 01 (um) arquivo.COT com os dados da licitação.  
02 - Fazer o download do programa AUTOCOTAÇÃO (mesmo já tendo o 
programa instalado em seu micro, deverá ser  
verificada a versão do mesmo, pois caso a versão seja antiga, o programa não 
funcionará adequadamente):  
a) - ATALHO PARA DOWNLOAD E VERIFICAÇÃO DA VERSÃO ATUAL DO 
PROGRAMA BETHA AUTOCOTAÇÃO:  
(http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=300813153212).  
b) - Para fazer o download do Programa Betha AUTOCOTAÇÃO, favor seguir 
os passos abaixo:  
01- conectar-se a internet;  
02- Acessar a página da Betha com o atalho abaixo:  
03- Escolher a última versão do programa disponível na referida página, efetuar 
o download e instalar o programa  
conforme orientações constantes no Edital.  
03 – COMO INSTALAR O PROGRAMA AUTOCOTAÇÃO:  
1º Passo – Após fazer o download, a licitante, deverá salvar e/ou executar o 
arquivo.EXE, referente à instalação do programa AUTOCOTAÇÃO, instalando-
o em seu microcomputador;  
2º Passo – Criar em seu microcomputador (de preferência na área de trabalho) 
01 nova pasta e salvar nesta o arquivo.cot contendo os dados da licitação;  
04 – UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA.  
1º Passo – acessar o programa AUTOCOTAÇÃO.  
2º Passo – Responder “sim” a pergunta: “Os dados do fornecedor não estão 
cadastrados, deseja cadastrar agora? e  
Preencher os campos com TODOS os dados da empresa licitante.  
3º Passo – No programa AUTOCOTAÇÃO acessar o menu “AQUIVO”, 
selecionar o arquivo.cot e em seguida clicar no ícone “ABRIR”:  
4º Passo - Alterar informações: Informe a "Marca" e o "Preço Unitário" de cada 
item. Utilize a tecla TAB para avançar  
para o próximo campo ou SHIFT TAB para retornar ao anterior. Você poderá 
"Salvar" as informações sempre que desejar, não precisando chegar ao último 
item para isso. Assim não correrá o risco de perder as informações já digitadas 
em casos de queda de energia ou pane no computador.  
5º Passo - Observações do Fornecedor: Clique sobre o botão "Observações do 
Fornecedor" se quiser digitar alguma  
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observação ou detalhe sobre sua cotação. Essa informação é opcional. Clique 
no botão "Salvar Observações" se você  
digitou algum texto e deseja salvá-lo.  
6º Passo - Salvar Arquivo: Ao concluir a digitação ou a qualquer momento, 
clique no menu "Arquivo" e escolha a opção "Salvar", ou clique na figura que 
simboliza um disquete.  
7º Passo - Imprimir Arquivo: Clique no menu "Arquivo" e escolha a opção 
"Imprimir", ou clique na figura que simboliza uma impressora para visualizar o 
documento antes de enviá-lo para impressora. Será exibido um relatório com 
todas as informações atualizadas.  
8º Passo - Imprimindo Relatório: Clique no menu "Relatório" e escolha a opção 
"Imprimir", ou clique na figura que simboliza uma impressora para enviar o 
documento para impressão. Na tela de impressão, clique em "OK" para 
confirmar. Nesse momento você poderá selecionar a impressora que deseja 
imprimir o documento.  
9º Passo - Juntando os Documentos: Assine e carimbe todas as folhas 
impressas.  
10º Passo - Finalização: Acesse a pasta criada onde está salvo o arquivo.cot 
contendo os dados da licitação e grave este arquivo (que agora já está 
atualizado com os dados da proposta de preços da PROPONTE, os quais 
foram digitados através do programa AUTOCOTAÇÃO em CD virgem ou pen 
Drive. 
ATENÇÃO- Atualizar a última versão do AUTO-COTAÇÃO. 
 

 


