
 

 
 

 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, QUE SE 
ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES 

 
Registro de Preços de kits de livros literários, 
a fim de ser adquiridos quando deles a 
Secretaria Municipal de Educação necessitar. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições, nos termos 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 986 e 987, de 26 de 
fevereiro de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e, no 
que couber, as disposições da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 12 de julho de 2022, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada no Centro Administrativo 
Municipal Amantino Lucindo Montanari, Av. 25 de Julho, nº 202, centro, reunir-se-ão o Pregoeiro e 
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021 com a finalidade 
de receber propostas financeiras e documentos de habilitação, objetivando o Registro de Preços 

para aquisição de kits de livros literários, a fim de ser adquiridos quando deles o Município 
necessitar, processando-se essa licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço 
por item. Os licitantes deverão realizar o CREDENCIAMENTO no dia previsto para o 
recebimento dos envelopes, no horário das 08h30min às 09 horas. 

 
1 DO OBJETO 
1.1A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário para aquisição 
de kits de livros literários conforme especificados no termo de Referência (Anexo IX), para 
constarem em Registro de Preços, a fim de ser adquiridos quando deles a Secretaria Municipal de 
Educação necessitar. 

Item Produto 
Quantidade 
Estimada 

Unidade 
de Medida 

01 
Kit Literário 100 livros para educação infantil 8 

 
kit 

02 
Kit literário 100 livros para fundamental 1 8 

 
kit 

03 Kit literário 100 livros para fundamental 2 8 kit 

1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, em local indicado pela municipalidade, livre de fretes carga e descarga, ou seja, a 
empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 
1.3 O prazo de validade dos produtos licitados, quando houver, não poderá ser inferior a 12 (doze) 
meses, a contar do recebimento dos mesmos pelo município. 
1.4 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de 
Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade desse Registro de Preços. 
1.5 A existência de preços registrados não obriga o município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência 
ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições. 
1.6 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 



 

 
 

 
2 DO SUPORTE LEGAL 

2.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações, instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 

3 DA PARTICIPAÇÃO 
3.1 Poderão participar do certame, interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto 
desta licitação, legalmente autorizados a atuarem e que apresentarem a documentação solicitada 
no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital e seus anexos. 
3.2 Não poderão participar deste Pregão: 
a) cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscais, 
consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo empregatício com o 
Município de Serafina Corrêa-RS; 
b) que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar 
com a Administração Pública; 
c) que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
d) que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública; 
e) pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou 
servidores do Município de Serafina Corrêa, RS. 
 
4 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 As empresas licitantes deverão apresentar fora dos envelopes a seguinte documentação 
referente ao credenciamento: 
a) Declaração de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como 
condição indispensável de participação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 
10.520/2002 (Anexo I); 
b) Declaração de enquadramento da empresa, atualizada, para fins de comprovação de que a 
licitante se enquadra na receita de ME, EPP, MEI ou Cooperativa e que poderá se beneficiar da 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, devidamente firmada pelo representante legal da 
empresa ou contador, sob pena de ser desconsiderada tal condição (Anexo II); 
Observação: As cooperativas poderão usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no art. 34, da Lei 11.488, de 
15 de junho de 2007, desde que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o 
limite estabelecido pela legislação em vigor.  
4.2 As licitantes deverão apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, por meio de seu 
representante legal, ou por meio de procurador regularmente constituído, que, devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse 
da representada. 
4.2.1 A identificação será realizada, por meio da apresentação de documento de identidade. 
4.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
4.3.1 Se representada diretamente, por meio do proprietário ou sócio administrador, deverá 
apresentar: 
a) Documento original de identidade e respectiva cópia autenticada para instrução do processo. 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 



 

 
 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
4.3.2 Se representada por procurador, deverá apresentar: 
a) Todos os documentos elencados nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” do subitem 4.3.1 conforme 
cada caso, além de: 
b) Instrumento público ou particular de procuração, com a firma do outorgante devidamente 
reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do 
outorgado, além da indicação de amplos poderes para a formulação de propostas e/ou lances e 
para a prática dos demais atos inerentes ao certame; OU 

c) Termo de credenciamento com a firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório, 
devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do outorgado, além da 
indicação de amplos poderes para a formulação de propostas e/ou lances e para a prática dos 
demais atos inerentes ao certame, conforme modelo deste Edital (Anexo III). 
Observação: Em ambos os casos supracitados, o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
4.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.          

4.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
4.6 O telefone celular deverá permanecer desligado durante a sessão pública e seu uso só será 
permitido pelo Pregoeiro em situações de negociação de preços. 
 

5 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1 Os envelopes da PROPOSTA FINANCEIRA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos e protocolados pela Equipe de Apoio, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo 
deste Edital, em envelopes distintos, lacrados, não transparentes e identificados conforme 
sugestão abaixo: 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa) 
CNPJ DA EMPRESA: 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
5.3 Todos os documentos exigidos neste Edital, deverão ser apresentados por qualquer processo 
de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou por servidor da Prefeitura Municipal de 
Serafina Corrêa-RS, à vista dos originais, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, 
emitidos via internet, os quais terão sua validação, condicionada à consulta pela Equipe de Apoio 
aos meios eletrônicos. 
 
6 DA PROPOSTA FINANCEIRA 

6.1 A proposta financeira deverá ser apresentada, dentro do ENVELOPE Nº 01, conforme modelo 
do Edital (Anexo IV), em papel timbrado da empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas contendo a descrição do objeto ofertado, marca/editora, 
preço unitário e total. Suas folhas devem estar rubricadas e a última carimbada e assinada pelo 
seu representante legal. 
6.1.2A Proposta deve ser elaborada de forma clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
deste instrumento, sem conter alternativas de percentuais de desconto ou de qualquer outra 
condição que induza o julgamento ter mais de um resultado.  
Observação: Não será permitida a alteração da ordem dos itens. 
6.2 Na proposta financeira apresentada por cooperativa de trabalho, deverá constar 
separadamente os encargos sociais, para fins de comprovação pelo Município. 
6.3 A Proposta deve ser elaborada de forma clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o 



 

 
 

julgamento ter mais de um resultado. 
6.4 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
6.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento. 
 

7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
7.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos art. nº 43 e nº 44, 
incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e é do tipo menor preço por item, na forma prevista no 
inciso I, § 1º, do artigo nº 45 da Lei nº 8.666/93. 
7.2 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), superior àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do 
vencedor. 
7.3 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.2, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
7.4 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o 
sorteio em sessão. 
7.5 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 
a proclamação do vencedor.  
7.6 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.  
7.7 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de 
classificação decrescente dos preços. Dada a palavra ao licitante, este disporá de 1 min (um 
minuto) para apresentar nova proposta. 
7.8 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado. 
7.9 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
Município, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
7.10 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades previstas neste Edital.  
7.11 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
7.12 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre as propostas escritas 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  
7.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
7.14 Somente será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta mais vantajosa e de 
acordo com as especificações deste Edital, respeitado os critérios de aceitabilidade dos preços. 
7.15 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.  
7.16 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos.  
7.17 A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 



 

 
 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de 
Licitações, conforme previsto neste Edital. 
7.18 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes ou 
posteriormente em caso de não haver previsão de nova data na ocasião. 
 
8 DA HABILITAÇÃO 

8.1 As empresas cadastradas junto ao Município deverão apresentar dentro do ENVELOPE Nº 
02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da Sessão Pública do 
Pregão. 
8.1.1 Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por esta Prefeitura em até 03 (três) dias 
úteis que antecedam o certame, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 
registro cadastral esteja no prazo de validade. 
Observação: Caso algum dos documentos fiscais ou certidões obrigatórias exigidas para 
cadastro estejam com o prazo de validade expirado, a licitante deverá anexar os atualizados, 
autenticado(s), como complemento ao certificado apresentado no dia do certame. 
 

8.2 As empresas não cadastradas junto ao Município, deverão apresentar dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da 
Sessão Pública do Pregão: 
 

8.2.1 DA HABILITAÇÃO JURIDICA  
a) Registro comercial no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
IMPORTANTE: Se os documentos referidos no subitem 8.2.1 foram apresentados na fase de 
credenciamento, será dispensada sua apresentação na fase de habilitação. 
 
8.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.  
Importante: Poderá ser comprovada a Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal 
apresentando o Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento; ou Certidão Cadastral 
vigentes; ou outro documento oficial que contenha o número de inscrição e a especificação do 
ramo de atividade da licitante; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
f)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 



 

 
 

8.2.3 DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada por representante(s) legal(is) da empresa (Anexo V); 
Observação: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido acima, a Certidão Negativa de 
Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade; 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo sob as penalidades cabíveis, para contratar com 
a Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93 (Anexo VI); 
c) Declaração de Regularidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS 
(Anexo VII), com prova de regularidade emitida conforme segue: 

 Acessar o link www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 

 Clicar no filtro CPF/CNPJ;  

 Digitar o CNPJ da empresa e clicar em adicionar e consultar.  

 Imprimir a tabela de dados e anexar junto a declaração de Regularidade 
d) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, no 
Município de Serafina Corrêa-RS (Anexo VIII). 
 
8.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de natureza falimentar, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de validade quando constar expressamente a 
data de validade na certidão, ou com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias contados da 
data de abertura da licitação. 
 
8.3 A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempresário individual, bem como a 
cooperativa que atender ao item 4.2, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista, previstos nos itens 8.2.2 deste Edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação fiscal que comprove a sua regularidade em 
5 (cinco) dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.  

8.3.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
8.4 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. 

8.5 Ocorrendo a situação prevista no item 8.3, a sessão do Pregão será suspensa, podendo o 
pregoeiro 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. 
8.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na inabilitação do licitante e 
a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital. 

8.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

8.8 O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro 
pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, 
após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 
9 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
9.1 Não serão aceitas ofertas finais de valores que se encontrem acima do valor de referência 
fixado pelo município para este processo licitatório. 
9.1 Serão desclassificadas:  
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) as que contiverem opções de preços alternativos, forem omissas em pontos essenciais, de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis


 

 
 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 
que não atenderem aos requisitos deste Edital;  
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente superestimados ou inexequíveis. 

 
10 DA ADJUDICAÇÃO 
10.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  
10.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 
10.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará o vencedor 
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. 
 
11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
11.2 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública 
do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
11.3 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser direcionadas ao Pregoeiro e apresentadas 
por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-
RS. Não serão aceitos se remetidos via correio eletrônico, salvo se encaminhados com 
assinatura eletrônica. 
11.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
12 DOS PRAZOS 
12.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o(s) vencedor(es) para 
assinar(em) a Ata do Registro de Preços, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 
12.2 O prazo estabelecido pela Administração para a assinatura da Ata é de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da convocação, sendo que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, se solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
Importante: para a assinatura da Ata do Registro de Preços, os representantes legais das 
empresas deverão comparecer no Departamento de Licitações, em horário comercial, pois a 
mesma não será enviada via e-mail ou correio. 
12.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata do Registro de Preços, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata do 
Registro de Preços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor total dos itens adjudicados e mais a suspensão temporária da participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos. 
 
13 DAS PENALIDADES 
13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de 



 

 
 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor estimado da contratação;  
b) manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor estimado da contratação; 
d) executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
e) executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho; 
f) inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
g) inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de 
Empenho; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
13.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
13.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato. 
13.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93. 
13.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
13.5 No caso de aplicação de multa, a Contratada/Detentora dos Preços, será notificada, por 
escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, 
para recolher a importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação 
de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
13.6 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
13.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
13.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
13.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que retardarem a execução do Pregão, demonstrarem não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração, ou fizerem declaração falsa ou 
cometerem fraude fiscal. 
 
14 DA ENTREGA DO OBJETO 
14.1 O licitante vencedor terá o prazo de no máximo 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
expedida pelo Município através do Pedido de Empenho para a entrega dos equipamentos, nos 
locais determinados pelo Município de Serafina Corrêa, mediante Nota Fiscal. Sendo de sua 
responsabilidade a entrega de todos os produtos solicitados, livre de fretes carga e descarga, ou 
seja, deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, sem qualquer ônus para o 



 

 
 

Município. 
14.2 Os produtos adquiridos deverão possuir/conter o controle de qualidade e exigências 
estabelecidas nas normas que os regulamentam em seu estado de validade. Verificada a não 
conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá promover as 
correções/substituições necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas em Edital. 
 
15 DO PAGAMENTO 
15.1 O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, posteriormente a entrega dos 
itens adquiridos, mediante a apresentação da Nota Fiscal, vistada e aprovada pelo Fiscal da Ata e 
Secretário Municipal da Pasta requisitante, em depósito na conta bancária indicada na proposta 
financeira, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
15.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida a identificação do presente processo 
licitatório (Pregão Presencial nº 031/2022– Registro de Preços nº 021/2022). 
15.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
15.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
15.5 Os valores registrados não sofrerão nenhum tipo de alteração, correção ou reajuste durante a 
vigência do Registro de Preços. 
15.6 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 

16 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
16.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 

17 DA FISCALIZAÇÃO 
17.1 Em observância ao Art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização da Ata do Registro de Preços e a 
observação das especificações constantes neste Edital será realizada por meio da Secretaria 
Municipal requisitante do objeto. 
17.2 A fiscalização sobre todos os termos do Registro de Preços a ser exercida pelas Secretarias, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe 
implicará corresponsabilidade pela eventual entrega incorreta do objeto. 
17.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser 
prontamente atendidas pela empresa Adjudicatária, sem qualquer ônus para a Administração. 
 
18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
18.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.365.0050.0000 – Desenvolvimento e manutenção da educação infantil – creches 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 
12.365.0050.2630.0000 – Desenvolvimento e manutenção da educação infantil 
4.4.90.52.00 – equipamentos e material permanente 
 
19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
19.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão na Ata do Registro de Preços, 
a ser assinada pela licitante vencedora do certame. 
19.2 Homologado e Adjudicado o resultado classificatório, os preços serão registrados no 



 

 
 

Departamento de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, à celebração das 
contratações decorrentes, mediante a solicitação formal da Ata do Registro de Preços durante o 
período da sua vigência e nas condições deste Edital. 
19.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir o objeto referente ao 
registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie.  
19.4 Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e 
ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
19.5 Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração 
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 
que razões de interesse público justifiquem e, que o primeiro classificado não possua capacidade 
de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do 
Edital e o Preço Registrado. 
19.6 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Licitação. 
19.7 É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase 
da licitação, 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. Assim, ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, 
especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das 
empresas em disputa, o responsável pela condução do certame poderá promover diligências para 
aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de 
decisão da Administração, com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 (TCU, Acórdão 3418/2014 – 
Plenário). 
19.8 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
contratado/beneficiário do preço registrado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
19.9 A contratada será obrigada a manter, durante toda a execução da vigência do Registro de 
Preços, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
19.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente subsequente aos ora fixados, salvo 
quando ocorrer de outro certame já estar marcado para o mesmo dia, situação em que será 
retificada a data e publicada nos meios pertinentes. 
19.11 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da lei nº 8.666/93, sobre o valor 
inicial registrado. 
19.12 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
19.13 A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la, por 
ilegalidade, em despacho fundamentado. 
19.14 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
19.15 A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os 
termos, cláusulas e condições do Edital, dos seus Anexos e das normas que o integram. 
19.16 Impugnações ao Edital caso interpostas por licitante, deverão ser apresentadas por escrito, 
junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS, até o 
segundo dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer 
cidadão, deverão ser apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação. Não 



 

 
 

serão aceitas se remetidas via correio eletrônico, salvo se encaminhadas com assinatura 
eletrônica. 
a) Anexo I – Modelo de Declaração de Habilitação; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa; 
c) Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
d) Anexo IV – Proposta Financeira 
e) Anexo V - Modelo de Declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal; 
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
g) Anexo VII – Declaração de Regularidade no CEIS; 
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração referente ao quadro societário da empresa; 
i) Anexo IX – Termo de Referência 
j) Anexo X – Minuta da Ata do Registro de Preços. 
19.18 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.19 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e Ata do Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 
por mais privilegiado que seja. 
19.20 O Edital relativo ao objeto desta licitação, bem como os demais atos oriundos dessa 
licitação, encontrar-se-ão à disposição dos interessados no Departamento de Licitação junto a 
Prefeitura Municipal ou por meio do site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. 
19.21 Demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser solicitadas pelo 
endereço eletrônico licita@serafinacorrea.rs.gov.br ou ainda no Departamento de Licitações, sito 
na Rua 25 de Julho, nº 202, Bairro Centro, Serafina Corrêa-RS, no horário das 10 horas às 
11h30min e das 13h30min às 15 horas, de segunda a sexta-feira. 
                   

Serafina Corrêa, RS, 23 de junho de 2022. 
 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

Este documento foi examinado e aprovado pela 
Assessoria Jurídica do Município. 
Em: ___/____/______ 
 

______________________ 
OAB/RS 
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(Em papel timbrado) 

 

ANEXO I 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
  
 A empresa ____________ (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou seja, que 

o envelope identificado como o de nº 02, contém todas as exigências editalícias que comprovam a 

regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da empresa. 

  

 Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

  

   ________________, ____ de ___________ de 2022. 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto ao Credenciamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(Em papel timbrado) 
 

ANEXO II 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 
 
 
  (Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as 

penas da lei, que: 

 a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno porte 

ou MEI); 

 b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

 c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X, da mesma Lei.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

              ________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

Assinatura do Representante Legal ou Contador 

Carimbo 

 
 
 

OBS.: esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto ao Credenciamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
(Em papel timbrado) 

 

ANEXO III 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº 

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

Serafina Corrêa, na modalidade de Pregão Presencial nº _________, na qualidade de 

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

empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e praticar 

os demais atos inerentes ao certame. 

 Na qualidade de representante legal da empresa __________________, outorga-se ao(à) 

acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 

Recurso.  

    

 
________________, ____ de ___________ de 2022. 

 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 

 
Obs.: A assinatura do representante legal da empresa deverá ser reconhecida em cartório. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(Em papel timbrado) 
 

ANEXO IV 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 
PROPOSTA FINANCEIRA 

 

À  

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 

Proponente:  

a) Razão Social: _______________________________________________________________  

b) Endereço: _________________________________________________________________ 

c) Telefone: _________________________    E-mail: __________________________________  

d) CNPJ: ________________________________  

e) Conta Bancária nº: _____________ Agência nº: ___________ Banco: ___________________ 

Vimos por meio deste, apresentar proposta financeira, dados do proponente e demais 
informações, para constarem em REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição dos itens 
conforme descritos abaixo:   

Item Produto 

Quantidade 
Estimada/ 

Unidade de 
Medida 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 
Kit Literário 100 livros para educação infantil 8 kit 

 
  

02 
Kit literário 100 livros para fundamental 1 
 

8 kit 
  

03 
Kit literário 100 livros para fundamental 2 
 

8 kit 
  

 
Declaramos que, para fins de elaboração da presente proposta, estamos cientes de todo o teor do 

presente Edital e anexos. Declaramos, ainda: 

1– Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

2 – Que assumimos inteira responsabilidade pela efetiva aquisição dos itens de acordo com as 

especificações e instruções deste Edital e seus anexos. 

________________, ____ de ___________ de 2022. 
 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

(Em papel timbrado) 

 
ANEXO V 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 

 
 
 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
  
 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial nº 

_____ por seu representante legal, 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, na forma e 

sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, 

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 (  ).  

 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

CNPJ: _____________________________________________ 

 

Razão Social: _______________________________________ 

          
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

(Em papel timbrado) 

 
ANEXO VI 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
  A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ___________ (endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob n° ____________, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensa de contratar 

com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

  

  Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 

  

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 
 
 
 

 
Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

(Em papel timbrado) 

 
ANEXO VII 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO  

 

 A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no Município 

de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante legal, 

__________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA estar 

regular no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  - CEIS, de acordo com 

consulta realizada no Portal de Transparência do Governo Federal em ___/___/____, conforme 

prova anexa.  

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 
Observação: Junto a esta declaração deverá constar prova da consulta realizada. Somente serão consideradas 

regulares e habilitadas as empresas cujo registro de consulta constar como “quantidades de registro 
encontrados 0”. A data da consulta não deve ser superior a  

30 (trinta) dias da data de abertura do certame.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

(Em papel timbrado) 

 
ANEXO VIII 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 

 
DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

 
     

 
 
  A empresa ________ com sede na Av./Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA para 

os devidos fins que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa no 

município de Serafina Corrêa. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 
Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO IX 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

A 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de kit de livros literários, a fim de ser adquiridos quando 
deles a Secretaria Municipal de Educação necessitar. 

B 
Justificativa: Justifica-se a necessidade de licitação para aquisição de kits de livros literário para 
ampliar o acervo de livro infantil 

C Prazo de entrega: Parcelado. 

D Adjudicação do Objeto: Registro de Preços - Menor preço por Item. 
E Prazo de Validade do Registro de Preços: 1 (um) ano.  

F 
Descrição e valor referencial: Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário por 
item. 

G 
Do pagamento: Em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo dos produtos, mediante 
emissão da Nota Fiscal e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações. 

H 
Da Classificação Orçamentária: Conforme dotações indicadas pela Secretaria Municipal da Fazenda 

I 

Da entrega: Os licitantes vencedores do certame terão o prazo de no máximo 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação expedida pelo Município através do Pedido de Empenho para a 
entrega dos equipamentos, nos locais determinados pelo Município de Serafina Corrêa. 

K Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Educação. 

ITEM OBJETO 

UNIDADE DE  
MEDIDA/ 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO 
REFERENCIAL 

1 Kit literário: 100 livros para educação infantil 

8   KIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 3.000,00 
 

Item Título ISBN Editora 

1 
365 Histórias – Uma história 
Por Noite 

9788538061366 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

2 
A Bela Adormecida – 
Clássicos Novos 

9788538080947 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

3 A cigarra e a Formiga 9786555009804 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

4 A galinha ruiva - 2 9786555009866 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

5 
A História da Bolinha 
Curiosa 

9786558883746 
James Antonio Misse Ed. E 
Distr. Ltda-ME 

6 A Mala Maluca 9788538092261 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

7 A Mula Sem Cabeça 9788538055891 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr.Ltda 

8 A Música dos Bichos 9788575202951 
James Antonio Misse Ed. E 
Distr. Ltda-ME 

9 
A Pequena Sereia – 
Clássicos Novos 

9788538081036 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

10 A Raposa e as Uvas 9786555009859 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

11 A Tartaruga e a Lebre 9786555009842 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

12 Amigos do Espaço 9786555008333 Ciranda Cultural Editora e 



 

 
 

Distr. Ltda 

13 Amiguinhos Sonoros: O Galo 9788581023403 Blu Editora Ltda 

14 
Animais da Fazenda - 
Animais da Fazenda 

9788538093886 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

15 
Animais da Fazenda – 
Animais da Fazenda 

9786555000429 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

16 
Animais da Selva – Animais 
da Selva 

9788538093893 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

17 Animais de Estimação 9786555000443 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

18 Animais de Estimação - 2 9786555006551 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

19 Animais Divertidos 9788538042808 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

20 Animais Divertidos - 2 9786555006537 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

21 Animais do Mar 9788538077411 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

22 
As Brincadeiras do 
Mundinho 

9788536812199 Girassol Brasil Edições Ltda 

23 As Famílias do Mundinho 9788536802725 Girassol Brasil Edições Ltda 

24 
Autismo na Infância: Leo 
descobre que é autista 

9788581023298 Blu Editora Ltda 

25 
Autismo na Infância: Leo e a 
aceitação dos amigos 

9788581023311 Blu Editora Ltda 

26 
Autismo na Infância: Leo 
enfrenta obstáculos na 
escola 

9788581023304 Blu Editora Ltda 

27 
Autismo na Infância: Léo 
está diferente. 

9788581023281 Blu Editora Ltda 

28 Aventuras na Fazenda 9788538091097 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

29 Aventuras na Selva 9788538091103 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

30 Aventuras no Jardim 9788538091110 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

31 Aventuras no mar 9788538091127 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

32 Batman – Histórias do herói 9788538084389 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

33 Bela Abelha 9788538091011 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

34 Bichinhos Barulhentos 9788539423996 Girassol Brasil Edições Ltda 

35 Binho Sapinho 9788538091004 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

36 
Boas Maneiras – Lili aprende 
a cumprimentar 

9788539421589 Girassol Brasil Edições Ltda 

37 
Boas Maneiras – Tico 
aprende Por Favor 

9788539421619 Girassol Brasil Edições Ltda 

38 Bom Dia! 9788538091318 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

39 Boto-cor-de-rosa 9788538093589 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

40 
Branca de neve – Clássicos 
novos 

9788538080954 
Ciranda Cultural Editora e 
Distr. Ltda 

41 
Buu, O Fantasminha – 
Números Assombrados 

9788539406753 
Girassol BRASIL Edições 
Ltda 



 

 
 

42 
Uni As travessuras de 
Goldine 

9788555501845 Editora Vale das Letras 

43 Uni Flora e a chegada da primavera 9788555501852 Editora Vale das Letras 

44 Uni O mistério no pomar 9788555501814 Editora Vale da Letras 

45 Uni O Reino dos unicórnios 9788555501838 Editora Vale das Letras 

46 Uni Odin e o Dragãozinho 9788555501821 Editora Vale das Letras 

47 Uni Yuna e o poder dos unicórnios 9788555501869 Editora Vale das Letras 

48 Cachorrinho 9786555006476 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda 

49 Cadê Filhotinhos 9786555301236 Girassol Brasil Edições Ltda 

50 
Animais do zoológico em 
movimento 

9786558880257 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

51 Mimosa A vaquinha que faz amigos 9786558880226 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

52 O Patinho e seus amigos 9786558880233 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

53 Tigre Tango e seus companheiros 9786558880240 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

54 O elefante grande e gordinho! 9786558880356 
James Antonio Misse Ed. E distr. 
Ltda-ME 

55 O pintinho encontra a mamãe! 9786558880332 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

56 Roni o cachorrinho peludo! 9786558880325 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

57 Zuzu a coruja inteligente! 9786558880349 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

58 Cenas da infância 9788575202418 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

59 Cinco Sereias Brilhantes 9788538092148 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda 

60 Amigo Secreto 9788545400288 Girassol Brasil Edições Ltda 

61 Aquele beijo que eu te dei 9788574169972 Girassol Brasil Edições Ltda 

62 A bagunça da macaca 9788574166421 Girassol Brasil Edições Ltda 

63 Como é que se diz 9786555960389 Girassol Brasil Edições Ltda 

64 Infinito 978655960303 Girassol Brasil Edições Ltda 

65 Jogo de palavras 9788574164724 Girassol Brasil Edições Ltda 

66 Clássicos das virtudes - Cinderela 9788561403218 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

67 
Clássicos da virtudes – O patinho 
feio 

9788561403454 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

68 
Coleção Fábulas – A formiga e a 
pomba 

9786558881599 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

69 
Coleção Fábulas – A lebre e a 
tartaruga 

9786558881551 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

70 Coleção Fábulas – A rã e o boi 9786558881568 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

71 
Coleção Fábulas – A raposa e as 
uvas 

9786558881575 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

72 
Coleção Fábulas – Assembleia dos 
ratos 

9786558881582 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

73 Coleção folclore brasileiro - Cuca 9788595202177 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

74 
Coleção folclore brasileiro - 
Lobisomen 

9788595202184 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

75 
Coleção folclore brasileiro – Mula 
sem cabeça 

9788595202191 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

76 
Coleção folclore brasileiro – 
Negrinho do pastoreio 

9788595202207 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 



 

 
 

77 
Coleção folclore brasileiro – Saci-
pererê 

9788595202214 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

78 Mamãe 7488963251326 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

79 Com licença – Com licença 9788538091929 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda 

80 
Com muita diversão – Irma 
Discoteca 

9786586181371 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

81 
Com muita diversão – Mamãe vai 
as compras 

9786586181388 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

82 
Com muita diversão – Meus amigos 
e eu 

9786586181357 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

83 
Com muita diversão – Papai saiu de 
férias 

9786586181296 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

84 Como é bonito o pé do Igor 9788536800592 DCL Difusão Cultural do Livro Eireli 

85 
Conhecendo os sons da Fazenda: 
Vaquinha 

9788581021942 Blu Editora Ltda 

86 
Conhecendo os sons da Floresta: 
Macaco 

9788581021935 Blu Editora Ltda 

87 Conjunto Medo no escuro 9788561403126 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

88 Contos clássicos 9788538051978 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda 

89 Contos de fada Pop-up - Bambi 9786586181203 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

90 Contos de fada Pop-up - Cinderela 9786586181333 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

91 
Contos de fada Pop-up - Os três 
porquinhos 

9786586181197 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

92 Contos de Fada Pop-up - Pinóquio 9786586181340 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

93 Cores e texturas 9788538088677 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda 

94 Cuidado, é um dragão! 9788538078999 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda 

95 Curupira 9788538093596 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda 

96 
Dedoche – A joaninha Lili e a flor 
rainha 

9786558880639 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

97 
Dedoche – A patinha Juju e o 
sapiunho Horácio 

9786558880677 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

98 
Dedoche – A vaquinha Mumu e o 
sininho vermelho 

9786558880660 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

99 Dedoche – O panda Kanji e a bola 9786558880646 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

100 
Dedoche – O tigre Caramelo e o 
casaco amarelo 

9786558880653 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

2 Kit literário: 100 livros para fundamental 1 8 KIT R$ 3.000,00 

Item Título ISBN Editora 

1 Barbie - Você Pode Ser Médica 9788538069669 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

2 Barbie - Você Pode Ser Patinadora 9788538069676 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

3 Bat Pat - A Avo de Tutancâmon 9788576764649 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

4 Bat Pat - A Mamute Friorenta 9788576769521 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

5 Bat Pat - A Sereia Desafinada 9788539505562 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

6 Bat Pat - O Dragão Asmático 9788539505753 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 



 

 
 

7 
Bat Pat - O Fantasma do Doutor 
Bolor 

9788576769583 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

8 Bat Pat - O Lobisomem Lunático 9788539505746 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

9 Bat Pat - O Monstro do Esgoto 9788576765448 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

10 Bat Pat - O Pirata Dente de Ouro 9788576764779 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

11 Bat Pat - O Vampiro Dançarino 9788576767961 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

12 Bat Pat - Sustos No Lago Ness! 9788539505784 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

13 Battle Boy - Batalha Viking 9788576769620 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

14 Battle Boy - Destruir Troia 9788576769613 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

15 
Battle Boy - Diabo Vermelho 
Derrotado 

9788576769606 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

16 Beijinhos No Papai 9788576767404 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

17 Bete, A Patinha 9788538036708 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

18 Betina Quero-quero 9788536821276 Dcl Difusao Cultural do Livro Eireli 

19 Bia & Ive 9788539512041 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

20 Bia & Ive - O Fantasma Na Escola 9788539512058 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

21 Bia & Ive - O Livro de Recordes 9788539512065 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

22 Bilboque - Que Bicho e Esse? 9788576765691 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

23 
Biomas do Brasil - Tudo Sobre A 
Amazonia 

9786558880486 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-ME 

24 
Biomas do Brasil - Tudo Sobre A 
Mata Atlântica 

9786558880462 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-ME 

25 
Biomas do Brasil - Tudo Sobre 
Caatinga 

9786558880455 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-ME 

26 
Biomas do Brasil - Tudo Sobre O 
Cerrado 

9786558880431 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-ME 

27 
Biomas do Brasil - Tudo Sobre O 
Pampa 

9786558880479 
James Antonio Misse Ed. E Distr. 
Ltda-ME 

28 
Biomas do Brasil - Tudo Sobre O 
Pantanal 

9786558880448 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-ME 

29 Boris, O Gato da Cozinha 9788538030089 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

30 
Branca de Neve e Os Sete Robôs - 
Contos de Fadas Às Avessas 

9786586181425 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-ME 

31 mundo Mutante de Norm, O 9788538054481 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

32 Bua, Eu Quero! 9788539424641 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

33 
Buu, O Fantasminha - Números 
Assombrados 

9788539406753 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

34 Uni As Travessuras de Goldine 9788555501845 Editora Vale das Letras 

35 Uni Flora e A Chegada da Primavera 9788555501852 Editora Vale das Letras 

36 Uni O Mistério No Pomar 9788555501814 Editora Vale das Letras 

37 Uni O Reino dos Unicórnios 9788555501838 Editora Vale das Letras 

38 Uni Odin e O Dragãozinho 9788555501821 Editora Vale das Letras 

39 Uni Yuna e O Poder dos Unicórnio 9788555501869 Editora Vale das Letras 



 

 
 

40 Cadê As Calcas do Papai Noel? 9788539512072 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

41 Cadê As Roupas do Papai Noel? 9788539512089 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

42 
Capitão Flinn e Os Dinossauros 
Piratas - A Espada Magica 

9788539503896 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

43 
Capitão Flinn e Os Dinossauros 
Piratas - A Praia dos 
Contrabandistas 

9788539503902 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

44 
Capitão Flinn e Os Dinossauros 
Piratas - O Tesouro Desaparecido 

9788539503919 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

45 
Capitão Incrível - Capitão Incrível 
Ao Resgate! 

9788539509119 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

46 
Capitão Incrível 03 - e A Garota 
Nova 

9788539509133 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

47 Caramelo e O Milagre de Natal 9788539509935 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

48 Casa Amarela 9786555004199 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

49 Cathy Cassidy - Dizzy 9788539504428 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

50 Cathy Cassidy - Scarlett 9788539505494 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

51 Cathy Cassidy - Tudo Azul 9788539505104 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

52 
Cavalinho Listrado - Cuidado, 
Cavalinho Listrado! 

9788539500567 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

53 
Cavalinho Listrado - Quem e Você, 
Cavalinho Listrado? 

9788539500543 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

54 
Cavalinho Listrado - Segure Firme, 
Cavalinho Listrado! 

9788539500550 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

55 
Chifres Incríveis Em Ação - A Come-
mu-ração de Natal 

9788576767985 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

56 
Chifres Incríveis Em Ação - O Muu-
nstro do Velho Oeste 

9788576767886 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

57 Cinema, Pipoca e Piruá 9788576762911 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

58 
A Origem dos Filhos do Estrondo do 
Trovão 

9788545401001 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

59 Achem Meu Pai Por Favor 9788574165035 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

60 Amigo Secreto 9788545400288 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

61 Antes de Mim 9788545400851 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

62 Aprendiz de Magico 9788574165011 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

63 Aquele Beijo Que Eu Te Dei 9788574169972 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

64 Aqui Está Tao Quentinho 9788574165332 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

65 Bagunça da Macaca 9788574166421 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

66 Brilhante 9786555960020 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

67 Brinquedos Cantados 2 9788574169729 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

68 Casa Onde Os Sonhos Se Realizam 9788574165073 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

69 Castelo da Bruxa Confusa 9788574165004 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

70 Como e Que Se Diz 9786555960389 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

71 Como Fugir do Gato Assustador 9788574166155 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

72 Contos Africanos 9788545400837 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

73 Infinito 9786555960303 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

74 Menino e O Pardal 9788574165189 Girassol Brasil Edicoes Ltda 



 

 
 

75 Mergulhos de Rafa 9788545400523 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

76 Minha Mao e Uma Régua 9788574165110 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

77 
Minha Viagem Arquitetônica Com 
O Vovó 

9788574166131 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

78 Mistério da Biblioteca 9788545400578 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

79 Mistério da Escola 9788574169590 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

80 Mistério do Cinema 9788545400585 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

81 Mistério do Hotel 9788574169583 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

82 Óculos Mágicos de Charlotte 9788545400004 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

83 Paisagem de Pássaros 9788574163581 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

84 Pequeno Coelho Branco 9788574163932 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

85 Quando Mamãe Era Pequena 9788574163642 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

86 Quem será Que Tem Mais Ovos? 9788574166148 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

87 Roubo No Casarão 9788545400899 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

88 Sussurros de Boa Noite 9786555960709 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

89 
Coleção Fabulas - A Formiga e A 
Pomba 

9786558881599 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-me 

90 
Coleção Folclore Brasileiro - 
Lobisomem 

9788595202184 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-me 

91 
Coleção Folclore Brasileiro - 
Negrinho do Pastorei 

9788595202207 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-me 

92 Coleção Samot - Samot e Os Sonhos 9788533919983 Editora Rideel Ltda 

93 
Coleção Sentir - Adeus, Vovó 
Cândida 1ed. 

9788533930209 Editora Rideel Ltda 

94 
Colégio de Princesas - Uma Coroa 
Para Vicky 

9788576769309 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

95 Confusão Na Montanha 9788538092803 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

96 
Consumo Consciente, Gente 
Contente 

9788566033458 
Mais Ativos Servicos de Educacao 
Ltda 

97 
Contos de Fadas As Avessas - 
Cinderelefanta 

9786586181913 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-me 

98 
Contos de Fadas As Avessas - Ninja 
Pão 

9786586181760 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-me 

99 
Contos de Fadas As Avessas - Os 
Três Pequenos Narv 

9786586181432 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-me 

100 
Contos de Fadas Para Garotas 
Corajosas 

9786558881056 
James Antonio Misse Ed. e Distr. 
Ltda-me 

3 Kit literário: 100 livros para fundamental 2 8 KIT R$ 3.000,00 

Item Título ISBN Editora 

1 Century 02 - A Estrela de Pedra 9788576766629 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

2 Century 03 - A Cidade do Vento 9788576767930 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

3 Century 04 - A Primeira Nascente 9788539506910 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

4 
Chapeuzinho Vermelho - Clássicos 
Novos 

9788538080961 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

5 
Chifres Incriveis Em Acao - Exter-
muu-nadores 

9788576767794 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

6 
Chifres Incriveis Em Acao - O Muu-
nstro do Velho Oeste 

9788576767886 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

7 Cidade Submersa 9788539510573 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

8 Cinema Pirata 9788501401137 
Distribuidora Record de Servico de 
Imprensa S/A 

9 Cinema, Pipoca e Pirua 9788576762911 Editora Fundamento Educacional 



 

 
 

Ltda 

10 
Cl - A Origem dos Filhos do 
Estrondo do Trovao 1ed 

9788545401001 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

11 
Cl - Agua, A - de Onde Vem, Para 
Onde Vai - 2ed - 

9788574164694 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

12 Cl - Antes de Mim 1ed Br 9788545400851 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

13 
Cl - Aprendiz de Magico - Tan Tan - 
1ed - Br 

9788574165011 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

14 
Cl - Aqui Esta Tao Quentinho - Tan 
Tan - 2ed - Br 

9788574165332 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

15 
Cl - Aranha e A Loja de Balas, A - 
Tan Tan - 1ed - 

9788574165899 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

16 Cl - Bagunca Na Cozinha - 2ed 9788574167442 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

17 
Cl - Bem Viver, Bem Querer - Patria 
Amada 

9786555960471 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

18 Cl – Brilhante 9786555960020 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

19 
Cl - Casa Onde Os Sonhos Se 
Realizam, A - 1ed - B 

9788574165073 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

20 
Cl - Castelo da Bruxa Confusa, O - 
1ed - Tan Tan - 

9788574165004 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

21 Cl - Caverna, A - 1ed 9788574169026 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

22 
Cl - Como Fugir do Gato Assustador 
- Tan Tan - 1ed 

9788574166155 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

23 
Cl - Como O Mundo Acorda - Tan 
Tan - 1ed - Br 

9788574163345 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

24 Cl – Condenacao 9788545400233 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

25 Cl - Contos Africanos - 3ed - Br 9788545400837 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

26 Cl - Enclave - 1ed - Br 9788545400202 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

27 Cl - Enigma Em Barcelona - 2ed - Br 9788545400806 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

28 Cl – Fuga 9788545400554 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

29 Cl - Horda - 1ed - Br 9788545400547 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

30 Cl – Infinito 9786555960303 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

31 
Cl - Kathy Kacer - Diario da Irma de 
Laura, O - 2e 

9788574169491 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

32 
Cl - Kathy Kacer - Fuga Para Xangai - 
Br - 1ed 

9788545400240 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

33 
Cl - Kathy Kacer - Guerra de Clara, A 
- 2ed 

9788574169521 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

34 
Cl - Kathy Kacer - Reporteres 
Clandestinos, Os - 2 

9788574169507 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

35 
Cl - Kathy Kacer - Segredo do 
Armario de Gabi, O - 

9788574169514 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

36 Cl - Luta 1ed-br 9788545400561 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

37 Cl - Menino e O Pardal, O - 2ed - Br 9788574165189 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

38 
Cl - Mergulhos de Rafa, Os - 1ed - 
Br 

9788545400523 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

39 
Cl - Minha Mao e Uma Regua - Tan 
Tan - 2ed - Br 

9788574165110 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

40 
Cl - Minha Viagem Arquitetonica 
Com O Vovo - 1ed  

9788574166131 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

41 Cl - Misterio da Escola, O - 1ed - Br 9788574169590 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

42 Cl - Misterio da Mumia, O - 1 Ed - Br 9788574168272 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

43 Cl - Misterio do Cinema - 1ed - Br 9788545400585 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

44 Cl - Misterio do Hotel, O - 1ed - Br 9788574169583 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

45 Cl - Onze Reis - Principia 9788574169699 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

46 
Cl - Paisagem de Passaros - Tan Tan 
- 1ed - Br 

9788574163581 Girassol Brasil Edicoes Ltda 



 

 
 

47 
Cl - Poluicao, A - de Onde Vem, 
Para Onde Vai - 2e 

9788574164687 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

48 
Cl - Quando Mamae Era Pequena - 
Tan Tan - 1ed - Br 

9788574163642 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

49 
Cl - Quem Sera Que Tem Mais 
Ovos? - Tan Tan - 1ed 

9788574166148 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

50 Cl - Refugio - 1ed - Br 9788545400509 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

51 Cl - Roubo No Casarao - 1ed - Br 9788545400899 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

52 Cl - Sussurros de Boa Noite 9786555960709 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

53 Cl - Ultima Chance, A - 1ed - Br 9788574169866 Girassol Brasil Edicoes Ltda 

54 Classicos Universais: Pollyanna 9788573987003 Todolivro Distribuidora Ltda 

55 
Clube dos Detetives 01 - Um Copo 
de Veneno 

9788539504534 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

56 
Clube dos Detetives 02 - Um 
Grande Mago Nao Morre 

9788539507511 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

57 Cobica 9788576769958 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

58 Codigo Eterno, O (Artemis Fowl 9788501068101 
Distribuidora Record de Servico de 
Imprensa S/a 

59 Codinome Cassandra (Desapareci 9788501088185 
Distribuidora Record de Servico de 
Imprensa S/a 

60 Coisas Mais Legais do Mundo, A 9788576864769 
Distribuidora Record de Servico de 
Imprensa S/a 

61 Coisas Que Ninguem Sabe 9788528616507 
Distribuidora Record de Servico de 
Imprensa S/a 

62 Colecao Sentir - Um Mais Um 1ed. 9788533930223 Editora Rideel Ltda 

63 
Colegio de Princesas - Uma Coroa 
Para Vicky 

9788576769309 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

64 Colin Fischer S 9788581634166 
Pingue Pongue Brinquedos 
Educacionais e Pedagogicos Ltda. 

65 Com Licenca 9788538068709 
Ciranda Cultural Editora e Distr 
Ltda 

66 Como e Bonito O Pe do Igor 9788536800592 Dcl Difusao Cultural do Livro Eireli 

67 Como Equilibrar Sua Vida 9788539512911 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

68 Como Eu Era Antes de Voce 9788580573299 Vitrola Comercial Fonografica Ltda 

69 Como Falar Com Os Pais 9788501098177 
Distribuidora Record de Servico de 
Imprensa S/a 

70 Como Sair da Friendzone 9788573129618 
Pingue Pongue Brinquedos 
Educacionais e Pedagogicos Ltda. 

71 Complexo de Atlantida, O (Arte 9788501092786 
Distribuidora Record de Servico de 
Imprensa S/a 

72 Conhecendo Os Animais 9786555000030 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

73 Conselho de Amiga 9788563219305 
Pingue Pongue Brinquedos 
Educacionais e Pedagogicos Ltda. 

74 
Conspiracy 365 - Livro 03 Marco - A 
Charada 

9788539511990 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

75 
Conspiracy 365 - Livro 04 Abril - 
Contra O Relogio 

9788539512003 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

76 
Conspiracy 365 - Livro 05 Maio - 
Entre Quatro Paredes 

9788539511761 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

77 
Conspiracy 365 - Livro 11 
Novembro - Surpresa 

9788539506309 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

78 
Conspiracy 365 - Livro 12 Dezembro 
- Fuga Final 

9788539506750 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 



 

 
 

79 
Consumo Consciente, Gente 
Contente 

9788566033458 
Mais Ativos Servicos de Educacao 
Ltda 

80 Corajoso 9788576769644 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

81 Cores - 3 Ciranda Cultural 9786555002874 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

82 Crime Mais Que Perfeito, O 9788501102683 
Distribuidora Record de Servico de 
Imprensa S/a 

83 Cronicas de Avonlea 9786555003802 
Ciranda Cultural Editora e Distr. 
Ltda. 

84 
As Garotas do Olimpo 01 - Lagrimas 
de Cristal 

9788539501632 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

85 
As Garotas do Olimpo 02 - O Poder 
dos Sonhos 

9788539501847 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

86 
As Garotas do Olimpo 03 - O 
Prisioneiro de Hades 

9788539502080 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

87 
As Garotas do Olimpo 04 - A Chama 
dos Deuses 

9788539502097 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

88 
As Garotas do Olimpo 05 - O Sorriso 
do Traidor 

9788539502622 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

89 
As Garotas do Olimpo 06 - O Ultimo 
Desejo 

9788539504008 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

90 Asa-de-prata 9788503009546 
Distribuidora Record de Serv. de 
Impr. S/a 

91 
Asas de Fogo 01 - A Profecia dos 
Dragoes 

9788539514052 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

92 
Asas de Fogo 02 - A Herdeira 
Desaparecida 

9788539514953 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

93 
Asas de Fogo 03 - O Reino 
Escondido 

9788539516582 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

94 
Asas de Fogo 04 - O Segredo 
Sombrio 

9788539516759 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

95 
Astrossauros - Fantasmas do 
Espaco 

9788539502455 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

96 Astrossauros - Piratas das Estrelas 9788539504398 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

97 Atos Aleatorios de Amor Heroic 9788501087041 
Distribuidora Record de Serv. de 
Impr. S/a 

98 
Aventura Animal 01 - Entre Os 
Leopardos 

9788539508891 
Editora Fundamento Educacional 
Ltda 

99 Aventura No Artico, Uma (Artem 9788501064240 
Distribuidora Record de Serv. de 
Impr. S/a 

100 Aventuras de Tartufo do Majest 9788528613162 
Distribuidora Record de Serv. de 
Impr. S/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
(Em papel timbrado) 

ANEXO X 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 
 

MINUTA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO  
 

Aos ___ dias do mês de ____ do ano de dois mil e vinte e dois, no Centro Administrativo Municipal 
Amantino Lucindo Montanari, localizado na Av. 25 de Julho, nº 202, o Município de Serafina 
Corrêa, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Valdir Bianchet e as empresas detentoras _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, 
estabelecida _____, neste ato representada pelo Senhor ____ inscrito no CPF nº _____;  com 
amparo no Decreto Municipal nº 986 e 987, de 26 de fevereiro de 2021, consoante as disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como da Lei nº 10.520/02 e, em face 
da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 031/2022, Registro de 

Preços nº 021/2022, homologado em ____, resolve Registro de Preços para aquisição de kits de 
livros literários, a fim de ser adquiridos quando deles a Secretaria Municipal da Educação 
necessitar, consoante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de kits de livros literários, 
a fim de ser adquiridos quando deles o Município necessitar, sendo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANT. 
ESTIMADA 

MARCA 
 VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

VALOR 
TOTAL 

1        

Obs.: As demais classificações podem ser verificadas no relatório de lances junto ao Processo Licitatório. 
 

1.2 A empresa Detentora dos Preços deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens 
adquiridos pelo município, em local indicado pela municipalidade, livre de fretes carga e descarga, 
ou seja, a empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 

1.3 O prazo de validade dos produtos licitados, quando houver, não poderá ser inferior a 12 (doze) 
meses, a contar do recebimento dos mesmos pelo município. 

1.4 A existência de preços registrados não obriga o município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência 
ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições. 
1.5 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  

2.1 Os licitantes vencedores do certame terão o prazo de no máximo 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação expedida pelo Município através do Pedido de Empenho para a 
entrega dos equipamentos, nos locais determinados pelo Município de Serafina Corrêa, 
mediante Nota Fiscal. Sendo de sua responsabilidade a entrega de todos os produtos 
solicitados, livre de fretes carga e descarga, ou seja, deverá arcar com todas as despesas 
diretas ou indiretas, sem qualquer ônus para o Município. 
2.2 Os produtos adquiridos deverão possuir/conter o controle de qualidade e exigências 
estabelecidas nas normas que os regulamentam em seu estado de validade. Verificada a não 
conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá promover as 
correções/substituições necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às 



 

 
 

penalidades previstas em Edital. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
3.1 O pagamento dar-se-á no prazo de até 15 (quinze) dias posteriores à entrega dos itens 
adquiridos, sendo que a Nota Fiscal deverá ser vistada e aprovada pelo Secretário da pasta e 
fiscal da Ata do Registro de Preços, e para o pagamento serão observadas as condições previstas 
no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93. 
3.2 Na Nota Fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, os valores unitários e 
totais e o número do processo que deu origem ao eventual fornecimento dos itens (Pregão 
Presencial nº 031/2022 – RP nº 021/2022). 
3.3 Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas 
com referência ao objeto licitado, ficando certo de que ao Município nenhum outro ônus caberá 
além do pagamento do preço constante no objeto desta Ata do Registro de Preço. 
3.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará suspenso, 
até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
3.5 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
3.6 Na hipótese da empresa contratada ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que 
informe o anexo em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, 
conforme Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou 
contador. 
3.7 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada 
com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
3.8 Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente 
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos 
pedidos. 
3.9 O pagamento dar-se-á por meio de depósito na conta indicada pela empresa adjudicatária, ou 
mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa 
adjudicatária efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
3.10 O pagamento para a Detentora dos Preços será realizado no Banco ____ Agência nº ___, 
Conta nº ____. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES  
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Detentora dos Preços: 
4.1.1 Manter durante a execução da Ata do Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.2 Cumprir todas as obrigações assumidas por meio do Edital e Ata do Registro de Preços no 
que se refere a entrega do objeto. 
4.1.3 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da 
presente Ata do Registro de Preços. 
4.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações 
da Contratante: 
4.2.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Adjudicatária. 
4.2.2 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 
4.2.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora dos Preços sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata. 
4.2.4 Notificar a Detentora dos Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
4.2.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização na entrega do objeto, alertando o detentor do 
Registro de Preços das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 



 

 
 

fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime a responsabilidade da Detentora dos preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 
5.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as Detentoras dos Preços, conforme a infração, estarão 
sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação; 
b) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
c) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho; 
d) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
e) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido 
de Empenho; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
5.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras. 
5.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com 
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a Detentora dos Preços, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
5.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Detentora dos Preços, podendo  
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93. 
5.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
5.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada formalmente da 
referida sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para 
recolher a importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação de 
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
5.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora dos Preços, quando for o caso.  
5.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
5.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
5.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 
com a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
I – Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro 
de preços; 
b) o fornecedor não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou não tenha retirado o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa; 



 

 
 

c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de Contrato decorrente do Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro 
de Preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados; 
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
6.2 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no 
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 
6.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial do Município, considerando-se 
cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
6.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 
obrigação de contratar com a administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data 
da convocação para firmar Contrato de fornecimento pelos preços registrados, facultada à 
administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 O Município exercerá, quando da execução contratual, a fiscalização e a observação das 
especificações constantes nesta Ata do Registro de Preços por meio de fiscais designados pela 
Secretaria Municipal requisitante. 
7.2 A fiscalização sobre todos os termos da presente Ata a ser exercida pelo Município, ocorrerá 
para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta. 
7.3 Ficam designados por parte do Município, para o acompanhamento e fiscalização de que trata 
a presente Ata, o Secretário ______ ou quem vier a substituí-lo como gestor da Ata, o servidor 
___, matrícula nº ___, como fiscal titular e o servidor ___, matrícula nº ___, como fiscal suplente.  
 

CLÁUSULA OITAVA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
8.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 

CLÁUSULA NONA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.365.0050.0000 – Desenvolvimento e manutenção da educação infantil – creches 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 
12.365.0050.2630.0000 – Desenvolvimento e manutenção da educação infantil 
4.4.90.52.00 – equipamentos e material permanente 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
10.1 A detentora da Ata do Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura toda e qualquer 
alteração nos dados cadastrais. 
10.2 As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou 
de perfeito cumprimento da Ata.  
10.3 A Administração, por meio do Departamento de Compras, emitirá o Pedido de Empenho, nos 
casos de compra com execução imediata e integral do objeto adquirido, dos quais não resultem 
obrigações futuras, nos termos do § 4° do artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações, autorizadas, 



 

 
 

caso a caso, pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, após manifestação favorável da 
Secretaria Municipal de Fazenda. 
10.4 Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a sua execução, compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
10.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir os itens referentes ao 
Registro de Preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie. Fica 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema 
de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
10.6 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da 
cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações. 
10.7 Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que 
razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração observado às condições do Edital e 
o Preço Registrado. 
10.8 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
10.9 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
10.10 Ao firmar esta Ata, os detentores dos preços declaram, sob penas da lei, que não incorrem 
em qualquer impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração, 
especialmente: 
10.10.1 Que não incorre em inadimplência tributária que a impeça de contratar com a 
Administração Pública, conforme a Lei; 
10.10.2 Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
Serafina Corrêa/RS; 
10.10.3 Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de 
contratar ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS; 
10.10.4 Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações; 
10.10.5 Que cumpre rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
10.11 A detentora dos preços reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
10.12 Integram a presente Ata todas as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993. 
10.13 A presente Ata está vinculada ao Edital de Licitação nº 000/2022, que passa a integrá-la 
para todos os efeitos. 
10.14 A detentora dos preços se obriga a observar, durante a execução do Registro de Preços, 
toda a legislação que rege o objeto desta licitação. 
10.15 Fica eleito o Foro de Guaporé, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata do 
Registro de Preços. 
 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de 
igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão 
por bom, firme e valioso. 



 

 
 

Serafina Corrêa, ___ de _____ de 2022. 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

_______________ 
 

CONTRATADA 
 
 

Testemunhas: 1) _______________________          2) ____________________________ 
 
 
 


