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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 

 

Registro de Preços para aquisição de bens mó-

veis escolares, para as escolas da rede municipal 

de educação da Prefeitura Municipal de Cerro 

Grande. 

 

VALMOR JOSE CAPELETTI, Prefeito Municipal de Cerro Grande, no uso de suas 

atribuições, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que na Prefeitura Municipal de 

Cerro Grande - RS, situada na Rua América, nº 100, Centro, encontra-se aberta licitação na modalida-

de de PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 1178/2007, 

com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-se o 

prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO às 08h30min, do dia 17 de Setembro de 2021, no seguinte local: Prefeitura Muni-

cipal de Cerro Grande, localizada na Rua América, nº 100, Centro, município de Cerro Grande – RS. 

1. DO OBJETO: 

1.1 Constitui objeto do presente Processo Licitatório, o Registro de Preços para aquisição de bens mó-

veis escolares destinados às escolas pertencentes à rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal 

de Cerro Grande, de acordo com as descrições e especificações do Termo de Referência (ANEXO I) 

deste instrumento convocatório. 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 

apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 

transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte ins-

crição: 

AO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

014/2021 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

AO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 

014/2021 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

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 identifi-

cado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da repre-

sentada. 

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

dade. 
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3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora 

dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apre-

sentar: 

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 soci-

edade por ações; 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de socie-

dade 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 certa-

me, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

Observação: Em qualquer dos casos acima, deverá ser apresentado original ou cópia autenticada por 

tabelião ou servidor público da Prefeitura Municipal de Cerro Grande, ou, ainda, publicação em órgão 

da imprensa oficial.  

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 outor-

gado 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 exis-

tência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos demais atos ine-

rentes ao certame (modelo anexo II).  

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

do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 

a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o docu-

mento para os fins deste procedimento licitatório. 

c) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Modelo ane-

xo IV). 

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

tante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apre-

sentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou re-

presentante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra co-

mo microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo anexo III). 

3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite de 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 

da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste 

edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2006, desde que também apre-

sentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou re-
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presentante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra no 

limite de receita referido acima. 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 

PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

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

pação 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 ofertas e lances verbais, 

bem como para a prática dos demais atos do certame; 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. O envelope n° 01 deverá conter a proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 

60 dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última 

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

ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter (modelo anexo V): 

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 vanta-

gens, 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. 

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

ximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em 

eventual contratação. 

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 anterior, poderão 

as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessi-

vos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores dis-

tintos 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 deter-

minação da ordem de oferta dos lances. 

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

obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) segundos para apresentar nova proposta. 
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6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,5%.  

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

penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclu-

são 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 es-

crita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar di-

retamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, 

o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 

consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

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

vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada 

de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

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

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

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 

5; 

d) contiverem opções de preços alternativos, preços excessivos ou que apresentarem preços manifes-

tamente inexequíveis. 

e) 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 ins-

trumento convocatório. 

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

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 

§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de con-

tratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao 

item 3.5.1, deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela mi-

croempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% 

(cinco por cento) à proposta de menor valor. 

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

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor va-

lor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela con-

siderada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

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

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

ficação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
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enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previs-

to na alínea a deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 

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

mente de menor valor. 

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

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-

va. 

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

registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classifi-

cação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer infor-

mações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município, 

conforme subitem 14.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, 

os seguintes documentos: 

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

forme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (modelo anexo VI); 

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

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 

7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste 

edital. 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Recei-

ta Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa).  

b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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7.1.4 REGULARIDADE ECONÔMICA, FINANCEIRA E TRABALHISTA: 
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresenta-

ção 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. 

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

em prazo não superior a 30 dias da data designada para a apresentação do documento. 

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5.1, 

que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste 

edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em 5 (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 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoei-

ro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, 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 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. 

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 retirá-lo, após aquele perío-

do, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e exa-

minará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, suces-

sivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedo-

ra, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 

preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora, e, a 

seguir, proporcionará 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. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. 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. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 

que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
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recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, 

a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, 

a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado 

de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

10. DOS PRAZOS:  

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará os 

participantes classificados para assinar a ata de registro de preços, 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 vigência será de 12 meses a contar da data da assinatura do contrato. 

11. DO RECEBIMENTO: 

11.1. Os produtos deverão ser fornecidos mediante Autorização de Fornecimento expedida pelo setor 

de Compras do Município de Cerro Grande, nas quantidades recomendadas, devendo ser entregues no 

local indicado pelo Setor de Compras, e recebidas por servidor encarregado do controle de estoques da 

Secretaria solicitante. 

11.2. Após a solicitação pelo Contratante, o contratado terá o prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis 

para realizar a entrega dos produtos. 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será efetuado contra empenho, ocorrendo no prazo máximo de 30 dias úteis, a con-

tar do recebimento da fatura/nota fiscal, aprovada pelo fiscal. 

12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indi-

cação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o 

trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

12.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 

Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

13. DAS PENALIDADES: 

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratan-

te, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

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

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

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

to 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 estimado da contra-

tação; 

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 05 (cinco) dias, após os quais será con-

siderado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

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

prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

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

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

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 

5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

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 contra-

tual. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpre-

tação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Cerro Grande, Setor de Licitações, 

sito na Rua América, nº 100, Centro; pelo e-mail: licitacoes@cerrogrande.rs.gov.br ; e, ou, pelo telefo-

ne (55) 3756-1084, no horário compreendido entre as 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, prefe-

rencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos enve-

lopes. 

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encon-

trar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de 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. 

14.4. 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. 

14.5. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no 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. 

14.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratu-

ais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, den-

tro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial contratado. 

14.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

14.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei nº 8.666/1993). 

mailto:licitacoes@cerrogrande.rs.gov.br
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14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Rodeio Bonito para dirimir quaisquer litígios oriundos da lici-

tação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 

seja.  

14.10. São anexos deste edital:  

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Modelo de Credenciamento 

Anexo III – Declaração de ME/EPP/COOP.  

Anexo IV – Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação  

Anexo V – Modelo de Proposta de Preços  

Anexo VI – Declaração que não Emprega Menor 

Anexo VII – Minuta da Ata. 

 

 

Cerro Grande - RS, 02 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

Valmor José Capeletti 

Prefeito Municipal  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFÊRENCIA 

 

Item Descrição Imagem Quant. 
Valor 

unit. 

Valor 

Total 

01 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 04: 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta 

livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 

1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 

16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 

20x20(parede 1,50mm) para reforço de sua parte 

superior as quais são fixadas 02 peças laterais em 

tubo 20x30(parede 1,50mm) dando assim resis-

tência à superfície do tampo. Fechamento com 

ponteiras e sapatas em polipropileno, fixadas à 

estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 

4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 

superfície com tratamento especial anticorrosivo e 

pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 

cinza. Porta livros(503x304mm) em polipropileno 

cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através 

de rebites de repuxo. Apresentar junto a proposta 

de preços o Certificado de Conformidade do In-

metro para o modelo especificado no edital de 

acordo com a Portaria 105/2012 acompanhado por 

declaração referente aos Laudo de ensaio com a 

imagem do mobiliário, emitido por OCP que 

comprove que o móvel é correspondente ao Certi-

ficado e atende as especificações do Edital; Certi-

ficado de Conformidade do Sistema de Gestão de 

Qualidade para Fabricação de Móveis Escolares, 

emitido pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas(ABNT e Relatório de ensaio, emitido 

por laboratório credenciado pelo INMETRO, do 

esforço de tração de 4150 kgf na região da solda 

da mesa e da cadeira. Tampo (600x450mm) su-

perfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm 

de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas 

que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 

altura no lado posterior do tampo com redução 

para 21mm na parte do contato com o usuário) 

 

50 R$ 549,00 R$ 27.450,00 
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com frizo para maior resistência, nervuras trans-

versais e longitudinais para reforço à tração na 

parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640mm. 

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em 

chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sapatas em poli-

propileno, fixadas à estrutura através de encaixe e 

pino expansor.  Proteção da superfície com trata-

mento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-

pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assen-

to(400x350mm) e encosto(396x198mm) em poli-

propileno, anatômicos. Altura do assento ao chão 

380mm. 

 

02 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 05: 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta 

livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 

1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½”) chapa 

16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 

20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte 

superior as quais são fixadas 02 peças laterais em 

tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resis-

tência à superfície do tampo. Fechamento com 

ponteiras e sapatas em polipropileno, fixadas à 

estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 

4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 

superfície com tratamento especial anticorrosivo e 

pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 

cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropile-

no cor cinza, fixado à estrutura longitudinal atra-

vés de rebites de repuxo. Apresentar junto a pro-

posta de preços o Certificado de Conformidade do 

INMETRO para o modelo especificado no edital 

de acordo com a Portaria 105/2012 acompanhado 

por declaração referente ao Laudo de ensaio com 

a imagem do mobiliário, emitido por OCP que 

comprove que o móvel é correspondente ao Certi-

ficado e atende as especificações do Edital; Certi-

ficado de Conformidade do Sistema de Gestão de 

Qualidade para Fabricação de Móveis Escolares, 

emitido pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT)e Relatório de ensaio, emitido 

por laboratório credenciado pelo INMETRO, do 

esforço de tração de 4150 kgf na região da solda 

da mesa e da cadeira. Tampo (600x450mm) su-

perfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm 

de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas 

que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 

altura no lado posterior do tampo com redução 

 

50 R$ 572,00  R$ 28.600,00 
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para 21mm na parte do contato com o usuário) 

com frizo para maior resistência, nervuras trans-

versais e longitudinais para reforço à tração na 

parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. 

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em 

chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em poli-

propileno cor verde, fixadas à estrutura através de 

encaixe e pino expansor. Proteção da superfície 

com tratamento especial anticorrosivo e pintura 

em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. 

Assento (400x390mm) e encosto (396x198mm) 

em polipropileno, anatômicos. Altura do assento 

ao chão 430mm. 

 

03 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 06: 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta 

livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 

1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½”) chapa 

16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 

20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte 

superior as quais são fixadas 02 peças laterais em 

tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resis-

tência à superfície do tampo. Fechamento com 

ponteiras e sapatas em polipropileno, fixadas à 

estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 

4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 

superfície com tratamento especial anticorrosivo e 

pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 

cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropile-

no cor cinza, fixado à estrutura longitudinal atra-

vés de rebites de repuxo. Apresentar junto a pro-

posta de preços o Certificado de Conformidade do 

INMETRO para o modelo especificado no edital 

de acordo com a Portaria 105/2012 acompanhado 

por declaração referente ao Laudo de ensaio com 

a imagem do mobiliário, emitido por OCP que 

comprove que o móvel é correspondente ao Certi-

ficado e atende as especificações do Edital; Certi-

ficado de Conformidade do Sistema de Gestão de 

Qualidade para Fabricação de Móveis Escolares, 

emitido pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaio, emitido 

por laboratório credenciado pelo INMETRO, do 

esforço de tração de 4150 kgf na região da solda 

da mesa e da cadeira. Tampo (600x450mm) su-

perfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm 

de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas 

que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 

 

50 R$ 588,00 R$ 29.400,00 
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altura no lado posterior do tampo com redução 

para 21mm na parte do contato com o usuário) 

com frizo para maior resistência, nervuras trans-

versais e longitudinais para reforço à tração na 

parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm. 

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em 

chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em poli-

propileno cor azul, fixadas à estrutura através de 

encaixe e pino expansor. Proteção da superfície 

com tratamento especial anticorrosivo e pintura 

em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. 

Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) 

em polipropileno, anatômicos. Altura do assento 

ao chão 460mm. 

 

04 

Conjunto Professor: Mesa: Laterais e suporte da 

saia em tubo de aço de 29x58mm em chapa 

16(1,5mm). Travessa superior confeccionada em 

tubo de aço secção circular 31,75mm (1 ¼”) cha-

pa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 

38mm (1 ½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento 

com ponteiras e sapatas em polipropileno injeta-

das na cor cinza, fixadas à estrutura através de 

encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm.  Nos mol-

des das ponteiras e sapatas da mesa deve ser gra-

fado o símbolo internacional de reciclagem, apre-

sentando o número identificador do polímero e o 

nome da empresa fabricante do componente inje-

tado. As peças injetadas não devem apresentar 

rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

anti-ferruginoso que assegure resistência à corro-

são em câmara de névoa salina. Solda deve possu-

ir superfície lisa e homogênea, não devendo apre-

sentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 

escórias. Todos os encontros de tubos devem re-

ceber solda em todo o perímetro de união. Devem 

ser eliminados respingos ou irregularidade de 

solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. 

Tampo(1200x650mm) em madeira aglomerada 

(MDP) de 18mm de espessura revestido na face 

superior em laminado melamínico de alta pressão, 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado na 

cor cinza e na face inferior em chapa de balance-

amento - contra placa fenólica de 0,6mm.  Fitas de 

bordo em PVC com “primer”, acabamento textu-

rizado na cor cinza coladas com adesivo “hot mel-

ting”, dimensões nominais de 22mm(largura) x 

 

15 R$ 712,00  R$ 10.680,00 
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3mm(espessura). Fixação do tampo à estrutura 

através de 06 porcas garra rosca métrica 

m6(diâmetro 6mm e comprimento 10mm), 06 

parafusos rosca métrica M6(diâmetro 6mm), 

comprimento 47mm cabeça panela Philips.  Painel 

frontal em madeira aglomerada (MDP), com es-

pessura de 18mm, revestido nas duas faces em 

laminado melamínico de baixa pressão – BP, aca-

bamento frost, na cor cinza.  Dimensões acabadas 

de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 

18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 

1mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm 

para espessura. Fixação do painel à estrutura atra-

vés de aletas de fixação em númenro de 06 chapa 

14(parede 1,90mm) nas dimensões 35x25 e para-

fusos auto atarraxantes 4.8x16mm. Pintura dos 

elementos metálicos com tinta em pó híbrida epó-

xi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 

Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em 

tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). 

Ponteiras e sapatas em polipropileno injetados na 

cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e 

pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas 

da cadeira deve ser grafado o símbolo internacio-

nal de reciclagem, apresentando o número identi-

ficador do polímero e o nome da empresa fabri-

cante do componente injetado. Pintura dos ele-

mentos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, 

eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 

Assento(400x430mm) e encosto (396 x 198mm) 

em polipropileno copolímero virgem e sem car-

gas, injetados, moldados anatomicamente, pig-

mentados na cor cinza. Fixação do assento e en-

costo à estrutura através de rebites de repuxo 

4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do as-

sento e encosto deve ser grafado com o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o nú-

mero identificador do polímero e o nome da em-

presa fabricante do componente injetado. As pe-

ças injetadas não devem apresentar rebarbas, fa-

lhas de injeção ou partes cortantes. Apresentar 

junto à proposta de preços o Certificado de Con-

formidade do Sistema de Gestão de Qualidade, 

emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técni-

cas(ABNT) e Relatório de ensaio emitido por 

laboratório credenciado pelo INMETRO, do es-
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forço de tração de 4150kgf na região da solda. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

anti-ferruginoso que assegure resistência à corro-

são em câmara de névoa salina. Solda deve possu-

ir superfície lisa e homogênea, não devendo apre-

sentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 

escórias. Todos os encontros de tubos devem re-

ceber solda em todo o perímetro de união. Devem 

ser eliminados respingos ou irregularidade de 

solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. 

Altura do assento ao chão 460mm. 

 

                                                                                         TOTAL: R$ 96.130,00  

 

 As cores das imagens são meramente ilustrativas. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) __________, portador (a) da cédula de identi-

dade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Cerro Grande – RS, na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 014/2021, na qualidade de REPRE-

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

___________________________________, CNPJ nº ____________________, bem como formular 

propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 __________________________________ 

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

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o cre-

denciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento lici-

tatório. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PE-

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

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

DA LEI N.º 11.488/07)  

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

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

________________________, CPF nº _______________/_____, declara, para fins de participação na 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 014/2021, que: 

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

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

123/06; 

(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 

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

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

Lei Complementar n° 123/06. 

 

Local e data: ___________________________________________ 

 

 

______________________________________ 

Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

ou representante legal 

Carimbo e CNPJ da empresa 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HAB I-

LITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICI-

PAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

  Declaro/amos, sob as penas da Lei, 

que ..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ 

nº .........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilit a-

ção da licitação Município de CERRO GRANDE/RS, Pregão Presencial nº 014/2021. De-

claramos também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e imp e-

dida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para 

licitar e contratar com a Administração Pública.  

 

                        ................................., ............ de ............................ de 202 1 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante  

Nome do representante legal da licitante 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 

 

ANEXO V 

 

 MODELO DE PROPOSTA 

 

Empresa:       Cidade/Estado: 

CNPJ:      Telefone de contato: 

Endereço:      E-mail: 

Pela presente, encaminhamos ao Município de Cerro Grande/RS, proposta referente ao Pregão Presen-

cial nº 014/2021: 

 

*CORES SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

 

Item Descrição Imagem Quant. 
Valor 

unit. 

Valor 

Total 

01 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 04: 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta 

livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 

1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 

16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 

20x20(parede 1,50mm) para reforço de sua parte 

superior as quais são fixadas 02 peças laterais em 

tubo 20x30(parede 1,50mm) dando assim resis-

tência à superfície do tampo. Fechamento com 

ponteiras e sapatas em polipropileno cor verme-

lho, fixadas à estrutura através de rebites de repu-

xo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. 

Proteção da superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e 

eletrostática cor cinza. Porta livros(503x304mm) 

em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura 

longitudinal através de rebites de repuxo. Apre-

sentar junto a proposta de preços o Certificado de 

Conformidade do Inmetro para o modelo especifi-

cado no edital de acordo com a Portaria 105/2012 

acompanhado por declaração referente aos Laudo 

de ensaio com a imagem do mobiliário, emitido 

por OCP que comprove que o móvel é correspon-

dente ao Certificado e atende as especificações do 

Edital; Certificado de Conformidade do Sistema 

de Gestão de Qualidade para Fabricação de Mó-

veis Escolares, emitido pela Associação Brasileira 

 

50 R$  R$ 
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de Normas Técnicas(ABNT e Relatório de ensaio, 

emitido por laboratório credenciado pelo INME-

TRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região 

da solda da mesa e da cadeira. Tampo 

(600x450mm) superfície plana, em resina ABS, 

texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em 

alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimen-

sões de 45mm de altura no lado posterior do tam-

po com redução para 21mm na parte do contato 

com o usuário) com frizo para maior resistência, 

nervuras transversais e longitudinais para reforço 

à tração na parte inferior do tampo. Altura da me-

sa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 

20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sa-

patas em polipropileno cor vermelho, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino expansor.  

Proteção da superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e 

eletrostática cor cinza. Assento(400x350mm) e 

encosto(396x198mm) em polipropileno, anatômi-

cos, cor vermelho. Altura do assento ao chão 

380mm. 

 

02 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 05: 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta 

livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 

1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½”) chapa 

16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 

20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte 

superior as quais são fixadas 02 peças laterais em 

tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resis-

tência à superfície do tampo. Fechamento com 

ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, 

fixadas à estrutura através de rebites de repuxo 

diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. 

Proteção da superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e 

eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) 

em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura 

longitudinal através de rebites de repuxo. Apre-

sentar junto a proposta de preços o Certificado de 

Conformidade do INMETRO para o modelo espe-

cificado no edital de acordo com a Portaria 

105/2012 acompanhado por declaração referente 

ao Laudo de ensaio com a imagem do mobiliário, 

emitido por OCP que comprove que o móvel é 

correspondente ao Certificado e atende as especi-

ficações do Edital; Certificado de Conformidade 

 

50 R$  R$ 
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do Sistema de Gestão de Qualidade para Fabrica-

ção de Móveis Escolares, emitido pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)e Relató-

rio de ensaio, emitido por laboratório credenciado 

pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf 

na região da solda da mesa e da cadeira. Tampo 

(600x450mm) superfície plana, em resina ABS, 

texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em 

alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimen-

sões de 45mm de altura no lado posterior do tam-

po com redução para 21mm na parte do contato 

com o usuário) com frizo para maior resistência, 

nervuras transversais e longitudinais para reforço 

à tração na parte inferior do tampo. Altura da me-

sa: 715mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 

20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapa-

tas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. Proteção da 

superfície com tratamento especial anticorrosivo e 

pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 

cinza. Assento (400x390mm) e encosto 

(396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor 

verde. Altura do assento ao chão 430mm. 

 

03 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 06: 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta 

livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 

1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½”) chapa 

16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 

20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte 

superior as quais são fixadas 02 peças laterais em 

tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resis-

tência à superfície do tampo. Fechamento com 

ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, 

fixadas à estrutura através de rebites de repuxo 

diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. 

Proteção da superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e 

eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) 

em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura 

longitudinal através de rebites de repuxo. Apre-

sentar junto a proposta de preços o Certificado de 

Conformidade do INMETRO para o modelo espe-

cificado no edital de acordo com a Portaria 

105/2012 acompanhado por declaração referente 

ao Laudo de ensaio com a imagem do mobiliário, 

emitido por OCP que comprove que o móvel é 

correspondente ao Certificado e atende as especi-

 

50 R$  R$ 
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ficações do Edital; Certificado de Conformidade 

do Sistema de Gestão de Qualidade para Fabrica-

ção de Móveis Escolares, emitido pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relató-

rio de ensaio, emitido por laboratório credenciado 

pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf 

na região da solda da mesa e da cadeira. Tampo 

(600x450mm) superfície plana, em resina ABS, 

texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em 

alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimen-

sões de 45mm de altura no lado posterior do tam-

po com redução para 21mm na parte do contato 

com o usuário) com frizo para maior resistência, 

nervuras transversais e longitudinais para reforço 

à tração na parte inferior do tampo. Altura da me-

sa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 

20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapa-

tas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. Proteção da 

superfície com tratamento especial anticorrosivo e 

pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 

cinza. Assento (400x430mm) e encosto 

(396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor 

azul. Altura do assento ao chão 460mm. 

 

04 

Conjunto Professor: Mesa: Laterais e suporte da 

saia em tubo de aço de 29x58mm em chapa 

16(1,5mm). Travessa superior confeccionada em 

tubo de aço secção circular 31,75mm (1 ¼”) cha-

pa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 

38mm (1 ½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento 

com ponteiras e sapatas em polipropileno injeta-

das na cor cinza, fixadas à estrutura através de 

encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm.  Nos mol-

des das ponteiras e sapatas da mesa deve ser gra-

fado o símbolo internacional de reciclagem, apre-

sentando o número identificador do polímero e o 

nome da empresa fabricante do componente inje-

tado. As peças injetadas não devem apresentar 

rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

anti-ferruginoso que assegure resistência à corro-

são em câmara de névoa salina. Solda deve possu-

ir superfície lisa e homogênea, não devendo apre-

sentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 

escórias. Todos os encontros de tubos devem re-

ceber solda em todo o perímetro de união. Devem 

ser eliminados respingos ou irregularidade de 

 

15 R$  R$ 
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solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. 

Tampo(1200x650mm) em madeira aglomerada 

(MDP) de 18mm de espessura revestido na face 

superior em laminado melamínico de alta pressão, 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado na 

cor cinza e na face inferior em chapa de balance-

amento - contra placa fenólica de 0,6mm.  Fitas de 

bordo em PVC com “primer”, acabamento textu-

rizado na cor cinza coladas com adesivo “hot mel-

ting”, dimensões nominais de 22mm(largura) x 

3mm(espessura). Fixação do tampo à estrutura 

através de 06 porcas garra rosca métrica 

m6(diâmetro 6mm e comprimento 10mm), 06 

parafusos rosca métrica M6(diâmetro 6mm), 

comprimento 47mm cabeça panela Philips.  Painel 

frontal em madeira aglomerada (MDP), com es-

pessura de 18mm, revestido nas duas faces em 

laminado melamínico de baixa pressão – BP, aca-

bamento frost, na cor cinza.  Dimensões acabadas 

de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 

18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 

1mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm 

para espessura. Fixação do painel à estrutura atra-

vés de aletas de fixação em númenro de 06 chapa 

14(parede 1,90mm) nas dimensões 35x25 e para-

fusos auto atarraxantes 4.8x16mm. Pintura dos 

elementos metálicos com tinta em pó híbrida epó-

xi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 

Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em 

tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). 

Ponteiras e sapatas em polipropileno injetados na 

cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e 

pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas 

da cadeira deve ser grafado o símbolo internacio-

nal de reciclagem, apresentando o número identi-

ficador do polímero e o nome da empresa fabri-

cante do componente injetado. Pintura dos ele-

mentos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, 

eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 

Assento(400x430mm) e encosto (396 x 198mm) 

em polipropileno copolímero virgem e sem car-

gas, injetados, moldados anatomicamente, pig-

mentados na cor cinza. Fixação do assento e en-

costo à estrutura através de rebites de repuxo 

4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do as-

sento e encosto deve ser grafado com o símbolo 
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internacional de reciclagem, apresentando o nú-

mero identificador do polímero e o nome da em-

presa fabricante do componente injetado. As pe-

ças injetadas não devem apresentar rebarbas, fa-

lhas de injeção ou partes cortantes. Apresentar 

junto à proposta de preços o Certificado de Con-

formidade do Sistema de Gestão de Qualidade, 

emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técni-

cas(ABNT) e Relatório de ensaio emitido por 

laboratório credenciado pelo INMETRO, do es-

forço de tração de 4150kgf na região da solda. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

anti-ferruginoso que assegure resistência à corro-

são em câmara de névoa salina. Solda deve possu-

ir superfície lisa e homogênea, não devendo apre-

sentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 

escórias. Todos os encontros de tubos devem re-

ceber solda em todo o perímetro de união. Devem 

ser eliminados respingos ou irregularidade de 

solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. 

Altura do assento ao chão 460mm. 

 

                                                                                         TOTAL: R$ 

 

 

Obs.: Valor total com referência à quantidade máxima 

Declaramos que na proposta estão incluídas toda e qualquer despesa, impostos, taxas, contri-

buições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais que eventualmente inci-

dam sobre os materiais.  

 

Forma de pagamento, prazo de execução e demais condições de acordo com o edital. 

 

Validade da proposta: 60 dias corridos. 

 

Local/Data 

 

Assinatura do Licitante Proponente 

Carimbo com o nº do CNPJ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ (nome 

da licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou 

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

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

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

 

 

LOCAL, ______ de __________________ de 2021. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 

 

 

ANEXO VII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021 

  

Aos ___ dias do mês de ____________ de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cerro 

Grande, CNPJ n.º 92.005.545/0001-09, sito a Rua América, 100, na cidade de Cerro Grande/RS, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Valmor José Capeletti, brasileiro, casado, servidor público, 

RG nº 1042403913, CPF sob nº 450 453 200 20, residente e domiciliado na Rua 1º de Maio, s/nº centro Cerro 

Grande – RS, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais e administra-

tivas em vigor, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão nº 014/2021, para RE-

GISTRO DE PREÇOS, 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. DO OBJETO 

  A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo o registro de preços dos produtos especi-

ficados no termo de referência, Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, que passa 

a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.  

 

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 demais legislação relacionadas, 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. PREÇOS 

3.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme demons-

trativo abaixo: 

ITEM 01 LICITANTE VALOR 

1ª colocada  R$ 

2ª colocada  R$ 

ITEM 02 LICITANTE VALOR 

1ª colocada  R$ 

2ª colocada  R$ 

3.2 Os preços registrados são considerados completos, suficientes e abrangem todos os tributos (im-

postos, taxas, fretes, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão-de-obra 

especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte, bem como 
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qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada nesta Ata e no Pregão Presencial nº 

(...)/2021.  

 

4. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS:  

4.1 O FORNECEDOR, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços 

registrados, mediante solicitação ao MUNICÍPIO, acompanhada de documentos que comprovem a 

procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fornecedores/produtores, notas fiscais de aquisi-

ção dos produtos, matérias-primas, componentes, etc. 

4.2 A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 

percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à 

época. 

4.3 Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e pra-

zos fixados pelo órgão controlador.  

4.4 Independentemente da solicitação de que trata esta cláusula, os preços registrados poderão ser re-

vistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado. 

4.5 Ordens de compra já emitidas não serão objeto de reequilíbrio de preços. 

 

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 Os produtos deverão ser fornecidos mediante Autorização de Fornecimento expedida pelo setor de 

Compras do Município de Cerro Grande, nas quantidades recomendadas, devendo ser entregues no 

local indicado pelo Setor de Compras, e recebidas por servidor encarregado do controle de estoques da 

Secretaria solicitante. 

5.2 Após a solicitação pelo Contratante, o contratado terá o prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis 

para realizar a entrega dos produtos. 

 

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 contraditório 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 ou presente Ata de Registro de Preços, sem 

justificativa aceitável; 

c) quando o fornecedor não realizar o serviço no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não acei-

tar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado; 

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 con-

traditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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6.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão 

feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o lici-

tante da ata de registro de preços. 

 

7. PENALIDADES 

7.1 Os materiais e/ou produtos cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser realizados o 

mais breve possível, sob pena de: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 15 (quinze) dias, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

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 sus-

pensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 

anos). 

7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido formalizado, sobre 

o valor da nota de empenho. 

 

8. FISCALIZAÇÃO 

8.1 Cabe ao funcionário destinado de cada secretaria a fiscalização dos produtos fornecidos, quanto à 

qualidade, quantidade e demais especificações constantes na proposta ofertada pelo fornecedor. 

8.2 O fiscal nomeado da referida Secretaria está investido do direito de recusar, em parte ou totalmen-

te, o produto que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos 

dias e horários preestabelecidos. 

8.3 As irregularidades constatadas pelo fiscal da Secretaria devem ser informadas, no ato, para que 

sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas às penali-

dades cabíveis. 

 

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

9.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Regis-

tro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir: 

a) greve geral; 

b) calamidade pública; 

c) interrupção dos meios de transporte; 

d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais;  

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 município, em até 

24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado 

como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso for-

tuito ou de força maior. 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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10.1 As despesas decorrentes das aquisições originadas através do registro de preços constante desta 

Ata e de competência do MUNICÍPIO serão suportadas por dotações orçamentárias próprias 

10.2 Os pagamentos serão realizados até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados em 

cada Autorização de Fornecimento, mediante empenho e Nota Fiscal em nome do Município de Cerro 

Grande/RS. 

 

11. FORO 

11.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o 

Foro da Comarca de Rodeio Bonito/RS. 

E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, e pelo pelas 

empresas detentoras do preço registrado.  

 

    Cerro Grande, em ____ de ____________ de 2021. 

 

 

____________________________                          _______________________________ 

Município                                                      Representante da Empresa 

       

 

__________________________                            ________________________________ 

               Testemunha                                                   Testemunha 

 

 


