
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 

Pregão Eletrônico nº 12/2023 

Data:  12/04/2023 

Horário: 08 horas  

Tipo: Menor Preço        

Objeto: Aquisição de Material de Construção para ampliação do Ginásio de Esportes de Picada 

May. 

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.  

 

                     O MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.607.619/0001-21, com sede administrativa à Rua Getúlio Vargas, 

796, Centro, Marques de Souza/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. FABIO ALEX 

MERTZ, no uso de suas atribuições, torna público, que a Administração Municipal estará realizando 

PREGÃO ELETRÔNICO, do “Tipo Menor Preço” para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO para ampliação do Ginásio de Esportes da localidade de Picada May, de 

propriedade do Município, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, de conformidade 

com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do 

Decreto Municipal nº 479/2006, e subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

processo administrativo nº 003/2023, bem como as condições a seguir estabelecidas: 

 

1 - DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO ELETRÔNICA. 

 

1.1. A sessão pública será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 

12/04/2023, com início às 08 horas, horário de Brasília/DF.   

1.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do (a) Pregoeiro (a), de acordo 

com as necessidades surgidas no andamento da sessão. 

 1.3. Somente poderá participar da licitação o licitante que apresentar proposta através do site indicado 

na subcondição 1.1, até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 

1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 

eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

 

 



2 – DO OBJETO: 

2.1. O objeto desta licitação consiste na AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

conforme segue abaixo: 

ITEM MATERIAL UNID. QUANT.  Valor médio unitário  

1 
ADESIVO PARA CANO PVC 175G COM 

PINCEL 
Unid. 3  R$ 17,47  

2 AREIA GROSSA m³ 24  R$ 130,50  

3 AREIA MÉDIA m³ 12  R$ 131,25  

4 
ARAME QUEIMADO/RECOZIDO Nº 16 - Rolo 

de 1 kg. 
Rolo 20  R$ 24,72  

5 

ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACIII  

Saco 10  R$ 29,52  
Indicada para aplicação de revestimentos cerâmicos 

em áreas internas e externas, com secagem rápida. 

O produto deve ser de acordo com a NBR 14.081. 

Embalagem de 20 kg. 

6 
AZULEJO DE CERÂMICA CLASSE A 

m² 63,22  R$ 28,90  
Com dimensões 60x60 cm. Cor branco. 

7 
BARRA DE AÇO CA60 Φ5,00 mm - Barra 12 

metros 
Barras 40  R$ 21,48  

8 
BARRA DE AÇO CA50 Φ08 mm - Barra 12 

metros 
Barras 6  R$ 44,07  

9 
BARRA DE AÇO CA50 Φ10 mm - Barra 12 

metros 
Barras 18  R$ 66,60  

10 
BARRA DE AÇO CA50 Φ12,5 mm - Barra 12 

metros 
Barras 15  R$ 101,74  

11 

CAIXA COLETORA DE GORDURA COM 

TAMPA 250x230x75MM 

Unid. 1  R$ 106,80  
Produzida em polipropileno, indicada para retenção 

de líquidos reter resíduos gordurosos proveniente de 

cozinhas, áreas de serviço e lavanderias. Diâmetro 

de entrada: 250/DN 230/DN e Diâmetro de saída: 

DN 75mm. 

12 
CAIXA SIFONADA PVC 150mm X 150mm X 

50mm 
Unid. 4  R$ 35,39  

13 

CAL HIDRATADO - EMBALAGEM DE 20 KG 

Saco 150  R$ 16,39  
Indicado para o uso m obras de alvenaria, 

assentamento de tijolos, blocos em geral, reboco, 

massa fina e pintura. 

14 

CIMENTO CP IV 32 PORTLAND - SACO DE 

50KG 

Saco 70  R$ 43,10  
Indicada para diversos tipos de obra, podendo ser 

utilizado para reboco, concreto convencional, contra 

piso e lajes. O produto deve ser de acordo com as 

Normas Técnicas Brasileiras. 



15 

CONJUNTO DE INTERRUPOR SIMPLES - 

10A 
Unid. 8  R$ 10,85  

Com 1 tecla. Acabamento branco. NBR IEC 60669-

1. 

16 

CONJUNTO VASO SANITÁRIO COM CAIXA 

ACOPLADA DE 3/6 LITROS E SAÍDA 

VERTICAL 

Unid. 2  R$ 516,66  

Fabricado em cerâmica. Combo completo: Bacia 

(redonda), Caixa com duplo acionamento, Assento 

plástico, Anel, Flexível e Parafusos. Caixa acoplada 

com sistema de descarga com tecnologia Hydra 

Duo, com dois botões: descarga completa: 6 litros 

(limpeza total) e descarga com volume reduzido: 3 

litros (troca de líquidos). Cor branco. 

17 

DISJUNTOR 20A MONOPOLAR 

Unid. 4  R$ 11,67  

Indicado para proteger fios e cabos elétricos contra 

curtos-circuitos e sobrecargas de energia, 

proporcionando aplicações seguras e econômicas 

em instalações elétricas residenciais, comerciais e 

industriais. Conforme NBR NM 60898. 

18 
ELETROCALHA COM RASGO PVC 

20X20MM - 2 METROS 
Unid. 15  R$ 26,60  

19 

ELETRODUTO PVC CORRUGADO 

FLEXÍVEL 3/4  
Rolo 3  R$ 123,75  

Plástico, anti-chamas. Indicado para passagens de 

fios elétricos. Rolo com 50 metros.  

20 

ENGATE FLEXÍVEL 1/2" X 40CM – PVC 

Unid. 8  R$ 6,82  
Engate flexível para pias, lavatórios e bacias 

sanitárias, produzido em PVC com malha interna de 

poliéster, resistente a alta pressão. 

21 

EXAUSTOR PARA BANHEIRO 150MM 

Unid. 2  R$ 155,00  Exaustor indicado para banheiros. O exaustor ajuda 

a eliminar o mau cheiro e a umidade do ambiente 

prevenindo a formação de mofo. 220V. 

22 

FIO ELÉTRICO CABO FLEXÍVEL 2,5MM² - 

750V ANTICHAMA 

Rolo 3  R$ 251,33  

Indicados para instalações internas fixas, industriais, 

comerciais e residenciais de luz e força, painéis de 

comando, sinalização e nas instalações elétricas de 

automóveis e veículos motorizados, embutidos em 

eletrodutos, bandejas ou canaletas. Rolo contendo 

100 metros. 

23 

FIO ELÉTRICO CABO FLEXÍVEL 1,5MM² - 

750V ANTICHAMA 

Rolo 3  R$ 148,00  Indicados para instalações internas fixas, industriais, 

comerciais e residenciais de luz e força, painéis de 

comando, sinalização e nas instalações elétricas de 



automóveis e veículos motorizados, embutidos em 

eletrodutos, bandejas ou canaletas. Rolo contendo 

100 metros. 

24 

GUARDA CORPO DE ALUMÍNIO 

Unid. 1  R$ 1.741,00  Com dimensões de altura 1,10 m e comprimento de 

5,00 m. Linha Gradil. Com 3 módulos horizontais. 

Cor branco. 

25 

JANELA DE ALUMÍNIO - 01 FOLHA TIPO 

MAXIM-AR 

Unid. 3  R$ 374,31  Com dimensões de 0,60 x 0,60 m. Linha suprema. 

Com ferragens e com vidro incolor 4mm. 

Acabamento em guarnição 6cm. Cor branco. 

26 

JANELA DE ALUMÍNIO - CORRER 2 

FOLHAS 

Unid. 1  R$ 1.413,91  Com dimensões de 1,50 x 1,20 m. Linha suprema. 

Com ferragens e vidro incolor 4mm. Acabamento 

em guarnição 6cm. Cor branco. 

27 

JANELA DE ALUMÍNIO - CORRER 4 

FOLHAS 

Unid. 1  R$ 2.622,86  Com dimensões de 2,50 x 1,20 m. Linha suprema. 

Com ferragens e vidro incolor 4mm. Acabamento 

em guarnição 6cm. Cor branco. 

28 

JANELA DE ALUMÍNIO - TIPO VENEZIANA  

Unid. 1  R$ 2.137,83  
Com dimensões de 1,50 x 0,50 m. Linha suprema. 

Com ferragens e vidro incolor. Acamabento em 

guarnição 6cm. Cor branco. 

29 

JOELHO ESGOTO PRIMÁRIO 90º - 40MM – 

PVC 
Unid. 5  R$ 2,37  

Para conexão de tubos de esgoto. Produto de acordo 

com a ABNT NBR 5688. 

30 

JOELHO ESGOTO PRIMÁRIO 90º - 75MM" – 

PVC 
Unid. 5  R$ 7,74  

Para conexão de tubos de esgoto. Produto de acordo 

com a ABNT NBR 5688. 

31 

JOELHO ESGOTO PRIMÁRIO 90º - 200MM – 

PVC 
Unid. 1  R$ 139,51  

Para conexão de tubos de esgoto. Produto de acordo 

com a ABNT NBR 5688. 

32 

JOELHO SOLDAVEL 90º PARA TUBO 25 MM 

– PVC MARROM 
Unid. 10  R$ 2,28  

Para conexão de tubos. Produto de acordo com a 

ABNT NBR 5648. 

33 

JOELHO SOLDÁVEL 90º PARA TUBO 25 X 

3/4 MM - PVC COM BUCHA LATÃO 
Unid. 8  R$ 3,11  Mudar de direção em ângulo de 90° e receber rosca 

metálica. Conduzir água à temperatura ambiente nas 



instalações prediais de água fria. Produto de acordo 

com a ABNT NBR 5648. 

34 

JUNÇÃO Y REDUÇÃO 100MM X 50MM - 

PVC 
Unid. 5  R$ 21,75  

Para conexão de tubos de esgoto. Produto de acordo 

com a ABNT NBR 5688. 

35 

JUNÇÃO Y REDUÇÃO 100MM X 75MM - 

PVC 
Unid. 3  R$ 30,09  

Para conexão de tubos de esgoto. Produto de acordo 

com a ABNT NBR 5688. 

36 

JUNÇÃO Y ESGOTO 200MM – PVC 

Unid. 1  R$ 192,91  Para conexão de tubos de esgoto. Produto de acordo 

com a ABNT NBR 5688. 

37 

LAVATÓRIO COM COLUNA 

Unid. 2  R$ 198,15  Lavatório com coluna de louça para sanitários, 

medindo 47 cm de largura, 42,5 cm de profundidade 

e 77,5 cm de altura. Cor branco. 

38 
LIXA FERRO GRÃO 200 

m 5,00  R$ 5,10  
Para lixação de tubos de pvc. 

39 

LUMINÁRIA TUBULAR ÚNICA DE TETO - 

SOBREPOR 120CM 
Unid. 6  R$ 44,37  

Acompanhada com uma lampada led branca 18w. 

220v. Branco 

40 

LUMINÁRIA PLAFON 18W SOBREPOR - 

BRANCO Unid. 9  R$ 40,38  

Medindo 20,5 x 20,5 cm. 220v. 

41 

MALHA 3.4 - REFORÇADO 

Unid. 30  R$ 78,31  
Produzido em aço CA-60 nervurado e soldada em 

todos os pontos de cruzamento. Tela com malha de 

15x15cm, largura 2 m x comprimento 3 m. Indicada 

para lajes e pisos. 

42 

MICTÓRIO INDIVIDUAL 

Unid. 1  R$ 427,61  
Fabricado em cerâmica, com sifão integrado. Com 

dimensões de 53,5 cm de altura, 32,00 cm de 

largura e 27,00 cm de profundidade. 

43 

PORTA DE GIRO EM ESTRUTURA DE 

ALUMÍNIO 

Unid. 7  R$ 1.552,82  
Com dimensões de 0,80 x 2,10 m. Fechamento em 

Lambri. Na linha 30. Acabamento em guarnição 

6cm. Acompanhada de ferrangens e fechadura 

macaneta. Cor branco.  

44 

PORTA DE GIRO EM ESTRUTURA DE 

ALUMÍNIO 
Unid. 1  R$ 1.795,31  

Com dimensões de 0,90 x 2,10 m. Fechamento em 

Lambri. Na linha 30. Acabamento em guarnição 



6cm. Acompanhada de ferrangens e fechadura 

macaneta. Cor branco.  

45 

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM 

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO  

Unid. 1  R$ 5.585,98  
Com dimensões de 2,00 x 2,10 m. Fechamento em 

Lambri. Na linha 30 perfil largo. Acabamento em 

guarnição 6cm, com duas barras anti-pânico. 

Acompanhada de ferrangens e fechadura maçaneta. 

Cor branco.  

46 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR - 

8 DIJUNTORES 
Unid. 1  R$ 49,70  

47 

REGISTRO DE GAVETA 3/4 - 

GALVANIZADO COMPLETO COM 

ACABAMENTO 

Unid. 4  R$ 55,10  

48 

REVESTIMENTO CERÂMICO PISO LISO - 

PORCELANATO RETIFICADO 
m² 145,14  R$ 58,61  

Peças com dimensões de 60 x 60 cm. Com no 

mínimo PEI III. Cor branco. 

49 

SENSOR DE PRESENÇA - DE TETO 

SOBREPOR 

Unid. 2  R$ 56,07  Acionamento temporizado de qualquer tipo de carga 

em ambientes diversos. Ângulo de cobertura 360°. 

220v. Corpo em ABS na cor branco. 

50 

TAMPÃO DE MADEIRA PINUS - 

ENVERNIZADO 

Unid. 1  R$ 2.086,67  
Utilizado para fechamento de abertura de copa de 

ginásio. Com dimensões de 3,00 x 1,20 m. Com 

ferragens mínimas de 02 ferrolhos e 03 dobradiças 

grandes reforçadas. 

51 

TIJOLO MACIÇO 

Unid. 22.600  R$ 0,60  Produzido em argila e do tipo a vista. Indicado para 

a construção de alicerces. Com dimensões de 5cm x 

10cm x 21cm.  

52 

TIJOLO 6 FUROS 

Unid. 1.000  R$ 1,05  Produzido em argila. Dimensões de 9cm X 14cm X 

19cm.  

53 

TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO PREMIUM 

- Lata 18 litros 
lata 3  R$ 619,75  

Pintura externa, cor RAL 8004. Produto conforme 

descrição normativa ABNT 15079. 

54 
TOMADA 2P+T - 10A 

Unid. 20  R$ 8,03  
Acabamento branco. NBR IEC 60669-1. 

55 
TORNEIRA PLÁSTICA 1/4 DE VOLTA PARA 

LAVATÓRIO - BANCADA 
Unid. 5  R$ 37,73  



Tipo bica baixa, fixa. Com dimensões de 13,00 cm 

de altura, 12,5 cm de comprimento e 2,00 cm de 

largura. Fechamento com triseta. 

56 

TUBO PVC PARA ÁGUA SOLDÁVEL 

MARROM 25MM 
Barras 5  R$ 31,00  

Produto de acordo com a ABNT NBR 5648. Barra 

com 6 metros. 

57 

TUBO PARA ESGOTO DE DN 40MM/1.1/2" - 

PVC 
Barras 2  R$ 49,84  

Produto de acordo com a ABNT NBR 5688. Barra 

com 6 metros. 

58 

TUBO PARA ESGOTO DE DN 75MM/3" – 

PVC 
Barras 2  R$ 114,22  

Produto de acordo com a ABNT NBR 5688. Barra 

com 6 metros. 

59 

TUBO PARA ESGOTO DE DN 100MM/4" – 

PVC 
Barras 2  R$ 107,38  

Produto de acordo com a ABNT NBR 5688. Barra 

com 6 metros. 

60 

TUBO PARA ESGOTO DE DN 200MM/8" - 

PVC 
Barras 1  R$ 643,18  

Produto de acordo com a ABNT NBR 5688. Barra 

com 6 metros. 

 

1.2  A licitante vencedora deverá entregar o objeto da licitação lhe adjudicado e homologado, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da homologação do certame. 

 1.2.1 O prazo previsto no item 1.3 poderá ser prorrogado, havendo prévia motivação, devidamente 

comprovada, e aceita pela Administração Municipal. O pedido deve ser protocolado previamente ao 

término do prazo previsto no item 1.3. 

1.3 A Administração reserva-se o direito de acompanhar a entrega, através de pessoa a ser designada 

pela Administração Municipal. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderá participar do pregão eletrônico o licitante que atender a todas as exigências deste edital e 

seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão 

Provedor do Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br 

3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a empresa 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas 

no edital. 

3.3. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem: 

a) em recuperação judicial ou extrajudicial; 

b) em processo de falência; 

c) em impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal de Marques de Souza; 

TOTAL ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO R$ 81.330,75 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


d) declaradas inidôneas;  

e) reunidas em consórcio.  

 

4 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1. A impugnação ao ato convocatório do pregão será recebida até 02 (dois) dias úteis antes da data 

designada para a sessão eletrônica, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Decairá do 

direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer dentro do prazo ora estabelecido. 

4.2. Os autos deste procedimento licitatório permanecerão franqueados aos interessados junto ao Setor 

de Licitações, Rua Getúlio Vargas, nº 976, Centro Administrativo, cidade de Marques de Souza/RS, 

pelo telefone: (51) 3705 - 1122.  

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 

5.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, 

através do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br 

5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

5.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para a realização 

das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao Município de Marques de Souza, promotor da licitação, qualquer 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

5.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao (à) Senhor (a) 

Pregoeiro (a), para imediato bloqueio de acesso.  

 

6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante 

e subsequente encaminhamento de proposta, contendo os preços unitário e total do (s) item (ns) 

oferecido (s), até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 

6.1.1. A proposta de preço deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico. 

6.1.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão eletrônica. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


6.1.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, 

ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.1.4. A proposta eletrônica deverá apresentar preço unitário e total relativamente ao bem 

ofertado.  

  6.1.4.1 O preço deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos, com 

no máximo duas casas decimais após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, fretes, tributos 

relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.  

  6.1.4.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa 

do produto ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 dias.   

6.2. A licitante melhor classificada deverá enviar ao (à) Pregoeiro (a), juntamente com os 

documentos de habilitação, a proposta em via impressa, ajustada ao último preço/lance enviado 

por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa; 

 6.2.1. A via impressa deverá indicar ainda ser apresentada em papel timbrado, em folhas 

sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasura, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem 

clara, sendo a última, datada e assinada pelo representante legal da empresa. 

  6.2.1.1. Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax e 

nome da pessoa indicada para contato;  

  6.2.1.2 Dados Bancários e cidade da Agência; 

  6.2.1.3. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida 

qualificação, (nacionalidade, estado civil, profissão, nº do CPF, n.º da cédula de identidade, endereço 

residencial) e telefone; 

6.2.1.4. Prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 dias, a contar da data da 

sessão eletrônica; na falta da indicação deste prazo será considerado como prazo de validade de 60 

(sessenta) dias; 

6.2.1.5. Indicação da marca ou fabricante do equipamento ofertado; 

6.2.1.6. Declaração ou documento equivalente da proponente informando o nome e 

endereço da assistência técnica para atendimento da garantia dentro do Estado do Rio Grande do Sul, 

e respectiva anuência da empresa indicada, a qual poderá ser fornecida no mesmo documento, ou ainda 

em documento em separado; 

6.2.1.7. Prazo para entrega, não superior a 15 (quinze) dias úteis após a homologação do 

certame. 

6.2.1.8. Declaração de garantia de no mínimo 12 meses. 

6.2.1.9 Apresentação de catálogo ou prospecto do equipamento ofertado, com vistas a 

identificar as características mínimas exigidas pelo Edital. 

6.3. Poderá ser admitido pelo (a) Pregoeiro (a) erro de natureza formal, desde que não comprometa o 

interesse público e da administração.  



 

7 - DO INÍCIO DA SESSÃO 

7.1. O (a) Pregoeiro (a) via sistema eletrônico, dará início à sessão eletrônica, na data e horário previstos 

na condição 01 deste edital, com a divulgação da proposta de menor preço unitário, mas não do seu 

proponente. 

 

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO 

8.1. Iniciada a sessão eletrônica, a licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivos valores. 

8.2. A licitante poderá oferecer lances sucessivos de preço unitário, observando o horário fixado e as 

regras de aceitação dos mesmos. 

8.3. Somente será aceito lance cujo valor for inferior ao último que tenha sido anteriormente registrado 

no sistema. 

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

8.5. Durante a sessão eletrônica, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

8.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da sessão eletrônica, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível ao licitante para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 8.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão eletrônica 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa ao(s) licitante(s). 

8.7. Após o fechamento da etapa de lances, o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 

que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

8.8. A classificação obedecerá à ordem crescente dos preços unitários apresentados, em relação a cada 

item licitado. A licitante poderá ofertar proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a todos os 

itens licitados.  

8.9. Após comunicado de encerramento da sessão, a licitante detentora da melhor oferta, em relação a 

cada item, deverá comprovar sua habilitação, conforme documentação e forma exigida na condição 09 

deste edital. 

8.10. Em caso de inabilitação ou desclassificação de proposta impressa, a administração poderá 

convocar os outros licitantes na ordem de classificação, conforme disposto no art. 13 do Decreto 

1.674/2010. 

8.11. Será considerável aceitável a proposta que contemple preços compatíveis com os praticados no 

mercado.   

8.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – EPP deverão declarar na proposta 

eletrônica, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa (s) categoria (s).  



8.13. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da Microempresa ou da 

Empresa de Pequeno Porte licitante de utilizar-se das prerrogativas a ela concedidas pela Lei 

Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações. 

8.14. Será assegurado como critério de desempate preferência de contratação para as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, e que 

tenham declarado encontrar-se nessa categoria, conforme demanda o item 8.12.   

8.15. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

Não ocorrerá empate quando a proposta mais bem classificada já for originária de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte.   

8.16. Ocorrendo o empate, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos, a partir da solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.   

8.17. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens 8.12 a 8.16, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou a melhor proposta.   

 

9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem prejuízo 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

9.2 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser exclusivamente anexados no portal no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão, conforme art. 19, II do Decreto nº 

10.024/19, sob pena de desclassificação da proposta e suspensão no Cadastro de Fornecedores 

pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

9.2.1 Junto à documentação, deverá ser anexada também a proposta por escrito, os dados da empresa, 

nome do responsável, telefone para contato, e-mail e conta bancária para depósito (anexo 1). 

9.3  A Habilitação das empresas para participarem da presente licitação será determinada pela 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual (empresário individual ou 

microempreendedor individual), ou; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais (sociedade empresária) e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e; decreto de 

autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

a.1) independente do documento apresentado para cumprimento do disposto no item 'a', o objeto social 

da LICITANTE deve ser compatível com o objeto do presente certame; 

a.2) O contrato social ou ato constitutivo mencionado anteriormente deverá ser apresentado com todas 

as alterações ou da consolidação respectiva.  



b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município mediante apresentação 

do Alvará de Localização, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ao seu ramo de atividade e ao 

objeto do certame; 

d) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

– RFB, quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN e Contribuições Previdenciárias (Certidão Conjunta Negativa); 

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

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

g) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, nos termos da Lei 

12.440/2011; 

i) Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a 

sua participação no presente processo licitatório; 

j) Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com 

redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

anos.  

k) Declaração de submissão plena às condições estabelecidas no edital, em todas as fases de licitação; 

l) Certidão da Junta Comercial de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte (Certidão Simplificada), com data de emissão inferior a 90 dias da data de abertura do certame; 

9.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte ou cooperativa, declarada vencedora que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, conforme arts. 42 e 43 da 

Lei Complementar 155, de 27 de outubro de 2016, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade, em cinco dias úteis, a contar da data em que for 

declarada como vencedora do certame, podendo 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.  

9.4.1  O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

9.4.2 A não regularização da documentação no prazo fixado implicará na inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das penalidades previstas no item 21.1 deste edital, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

9.4.3 Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

9.5  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 



dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.7 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.8 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante 

nos remanescentes. 

9.9  Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

9.9.1  Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

9.10 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado 

no próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 90 (noventa) dias 

anteriores a data determinada para a sessão pública para abertura das propostas. 

9.11 Quando da apresentação definitiva deverão os documentos ser apresentados em uma única via, 

datilografados ou digitados, não apresentando emendas, rasuras, entrelinhas ou serem ilegíveis. 

9.11.1 Os documentos deverão ser apresentados em original ou mediante fotocópias 

autenticadas.  

9.11.2 Certidões da Internet terão sua autenticidade confirmada nos respectivos sites. 

9.12 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

9.13 A empresa licitante que convocada na forma prevista pelo item 9.2 deixar de entregar a 

documentação, entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta ficará passível da aplicação 

de multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua proposta, assim como a decretação da 

suspensão temporária do direito de participar de licitações deflagradas pelo Município de Marques de 

Souza, bem como o impedimento de contratar com o mesmo, pelo período de até 02 (dois) anos. 

9.14. A comprovação pela licitante do preenchimento dos requisitos de habilitação ora exigidos deverá 

operar-se em relação à data de realização da sessão eletrônica prevista no item 1.1, salvo as exceções 

previstas pela Lei Complementar nº 123/2006.  

 

10 - DO JULGAMENTO 

10.1. Após análise da proposta e da documentação, o (a) Pregoeiro (a) anunciará o(s) licitante (s) 

vencedor (es). 

10.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora 

não atender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará, na ordem de classificação, a 

proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 



11 - DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo a licitante manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do sistema eletrônico, 

explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, sob pena de decadência do 

direito de recorrer. 

 11.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo (a) Pregoeiro (a).  

11.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso, caso esse tenha sido aceito pelo (a) Pregoeiro 

(a), disporá do prazo de 03 (três) dias corridos a partir da data da declaração do vencedor, para 

apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será 

disponibilizado a todos os participantes, ficando as demais desde logo intimadas para apresentar as 

contrarrazões em prazo igual, contado do término do prazo do recorrente. 

 11.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após a declaração do vencedor e, se o 

vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil 

seguinte. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, após a sessão pública, importará 

decadência do direito de recurso, encaminhando-se o procedimento para homologação e adjudicação 

de seu objeto. 

11.4. O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo. 

11.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

11.7. Se o (a) Pregoeiro (a) não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso ao Prefeito 

Municipal, autoridade competente para julgá-lo. 

 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor (es), nos termos do Decreto 

nº 479/2006. 

 

13 - DO CONTRATO 

13.1 A homologação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-á através da emissão 

do empenho, regendo-se pelos termos deste edital valendo este como instrumento de contratação, sob 

pena de decair do direito à contratação e sofrer a aplicação de multa de até 10 % sobre o preço total da 

proposta apresentada e suspensão do direito de licitar com o Município de Marques de Souza pelo 

período de até 02 (dois) anos. 



13.2. Em caso de decadência ao direito de contratar, aplicar-se-á o disposto nos termos do Decreto 

Municipal nº 479/2006. 

 

14 – DA ENTREGA DO OBJETO 

14.1. O objeto deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias após a emissão do empenho, no seguinte 

endereço, conforme solicitação do Setor de Compras: Ginásio de Esportes de Picada May, localizado 

na estrada geral de Picada May, distrito de Tamanduá, neste município de Marques de Souza/RS. 

14.2. Mediante escrita e justificada solicitação da empresa Contratada, o prazo declinado no item acima 

poderá ser prorrogado uma única vez, contanto que a empresa Contratada proceda a tal solicitação 

durante o transcurso do prazo que, originariamente, lhe foi concedido para entrega dos materiais, e 

sendo conveniente para a Administração tal pedido.   

14.3. A Nota de Empenho e/ou a Ordem de Compra poderá ser repassada à Contratada por meio de e-

mail.  

 

15- DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

15.1. Serão suportados exclusivamente pela Contratada: 

 15.1.1. Os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de 

responsabilidade civil resultantes do fornecimento dos materiais/produtos;  

 15.1.2. As despesas com transporte e entrega do equipamento no endereço declinado neste 

edital, não podendo ser cobrado qualquer valor adicional a proposta apresentada. 

 

14- DA ENTREGADO OBJETO 

15.1. Serão suportados exclusivamente pela Contratada: 

 15.1.1. Os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de 

responsabilidade civil resultantes do fornecimento dos materiais/produtos;  

 15.1.2. As despesas com transporte e entrega do equipamento no endereço declinado neste 

edital, não podendo ser cobrado qualquer valor adicional a proposta apresentada. 

 

16 - DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A fiscalização do cumprimento das disposições será realizada pelo servidor MARCELO STOLL, 

Secretário de Obras, ou a quem este declinar tal atribuição 

16.2. À fiscalização cabe conferir as especificações da nota fiscal e dos materiais entregues. 

16.3. Caberá à fiscalização, por parte dos responsáveis pela Secretaria respectiva ao receber os 

materiais, emitir o aceite dos bens, devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos com 

as especificações exigidas. 

16.4. O recebimento definitivo dos materiais será dado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 

da entrega dos mesmos, após verificada sua adequação. 

16.5. Não serão aceitos materiais que não atendam às especificações constantes na descrição do objeto. 

Ocorrendo a rejeição dos materiais por não atendimento das exigências editalícias, os mesmos deverão 

ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena da aplicação das penalidades 

administrativas previstas neste edital e na Lei 8.666/93. 



16.6. O recebimento provisório ou definitivo dos materiais, por parte da respectiva Secretaria, não 

exclui a responsabilidade da empresa licitante vencedora pela qualidade, eficiência e adequação dos 

mesmos, entregues ao Poder Público.   

 

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1 As despesas provenientes deste Edital correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, 

consignadas no orçamento anual para o exercício de 2023: 

04.02 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO  

1071 – Ampliação do Ginásio de Esportes de Picada May 

3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo (1457) 

4.4.90.30.24.00.00.00 – Material de Construção (1301) 

 

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, nos termos deste edital, apresentar nota fiscal na 

Secretaria respectiva, órgão responsável pela fiscalização.  

18.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará o procedimento previsto na subcondição 16.2, 

conferindo a perfeita adequação da nota fiscal ao bem ofertado ao Poder Público.  

18.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização, considerar-se-á 

liquidada a despesa. 

18.4. O Contratante (Município) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da nota 

fiscal no setor de contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.  

18.5. O prazo previsto no item 18.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal 

apresentada pela Contratada.  

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 19.1. O Contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada nos termos da condição 

18. 

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da Contratada: 

 20.1.1. Entregar os materiais, nos termos e condições previstas neste edital; 

 20.1.2. Entregar os materiais, com as mesmas características indicadas na proposta; 

 20.1.3. Atender as determinações da fiscalização, recebendo todos os comunicados e 

notificações que lhe forem expedidos;  

 20.1.4. Reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do recebimento da notificação lavrada pela Fiscalização, no todo ou em parte, o objeto 

do edital se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

20.2. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 



devendo comunicar ao Município de Marques de Souza, imediatamente, qualquer alteração nas 

condições que deram ensejo à sua habilitação.  

 

21 - DAS SANÇÕES 

21.1. O Contratante poderá aplicar à Contratada multa diária de 0,33% (trinta e três décimos por cento) 

sobre o valor total do bem homologado em nome da empresa, em caso de atraso no cumprimento das 

obrigações previstas neste Edital, limitado a 15 dias. 

21.2. Caso a licitante vencedora, injustificadamente, não atender as condições deste edital, poderá o 

Município aplicar-lhe multa pecuniária na razão de até 10% sobre o valor total de sua proposta de 

preços, sem prejuízo da decretação da suspensão do direito de licitar com o Município de Marques de 

Souza e impedimento de contratar com o mesmo pelo período de até 02 (dois) anos.  

21.3. Caso a licitante vencedora, injustificadamente, deixe de receber a respectiva Nota de Empenho, 

extraída em seu favor, poderá o Município aplicar-lhe multa pecuniária na razão de até 10% sobre o 

valor total da contratação, sem prejuízo da decretação da suspensão do direito de licitar com o 

Município de Marques de Souza e impedimento de contratar com o mesmo pelo período de até 02 

(dois) anos.  

21.4. Em caso de rescisão unilateral, poderá o Contratante: 

 21.4.1. Aplicar multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Contratada devidamente 

atualizado, independente de outra(s) que já tiver (em) sido aplicada(s); 

 21.4.2. E determinar a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de 

contratar com a Administração Municipal, pelo período de até 02 (dois) anos. 

21.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento seguinte a que a Contratada tiver direito. 

21.6. O Contratante poderá cobrar o valor das multas administrativa e judicialmente. 

21.7. O pagamento de multa pela contratada não a exime da reparação de eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que o produto acarretar ao Contratante. 

21.8. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada, sem o prévio e justo processo administrativo. 

21.9. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela Contratada. 

 

22 – DA RESCISÃO 

22.1.  Poderá o Contratante promover processo administrativo de rescisão unilateral, nos seguintes 

casos: 

 22.1.1. Quando a soma do valor da(s) multa(s) prevista(s) neste edital, aplicadas à contratada, 

for superior a 15% sobre o valor total do homologado em nome da Contratada, atualizado; 

 22.1.2. Rejeição, pela fiscalização, do equipamento entregue em atendimento à determinação 

da fiscalização prevista neste edital; 

 22.1.3. Falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação por parte da 

Contratada. 

 22.1.4. E ocorrência de qualquer dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.  

22.2. Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros 

licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital. 

 

23 - DO FORO 



23.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação, fica eleito o Foro de Lajeado/RS, com renúncia 

expressa a qualquer outro. 

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. É facultado ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado (a) pela equipe de apoio, proceder, em qualquer fase 

da licitação, às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

24.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

pregão, sujeitando a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93. 

24.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados 

pelo (a) Pregoeiro (a) e membros da equipe de apoio, servidores do Município de Marques de Souza. 

24.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), que decidirá com base na legislação em 

vigor. 

24.5. O Município de Marques de Souza não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da 

responsabilidade do vendedor a terceiros, sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

24.6. O Município de Marques de Souza se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, 

no total ou em parte, por ilegalidade ou interesse público justificado, sem que caiba indenização de 

qualquer espécie.  

24.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentos referentes ao presente edital.  

 

Marques de Souza, 22 de março de 2023. 

 

FABIO ALEX MERTZ,  

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse Edital foi revisado e encontra-se aprovado, quanto à 

forma, por essa Assessoria Jurídica. Em 22 de março  de 2023. 

ALINE LUIZA KRUGER 

 

OAB/RS 66.190 

Assessoria Jurídica 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, não 

havendo nenhum impedimento para licitar ou contratar com a administração pública, especialmente 

quanto ao previsto nos Art. 87 e 88 da Lei de Licitações n° 8.666/93 e posteriores alterações, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Local e Data) 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS.: Emitir declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 

 

 

 

  



ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 

 

    ........................................, inscrito no CNPJ sob Nº ............................, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr(a). ....................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade Nº .................... e do CPF Nº ............................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz   (   ). 

 

 

      ................................................. 

        (data) 

     ......................................................................... 

       (representante legal) 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 


