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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 

 

Município de Campina das Missões/RS  
Edital de Pregão Eletrônico nº 31/2021 (DECRETO 10.024/2019) 
Tipo de julgamento: menor preço por LOTE 
Modo de disputa: aberto  
Processo Administrativo nº 54/2021 
 
*Somente poderão participar do presente processo empresas enquadradas como ME e EPP 
conforme Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, sendo assim 
EXCLUSIVO à Micro e Pequenas Empresas. 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO DE 
ACERVO LITERÁRIO E EQUIPAMENTOS 
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº10/2020 
PROCESSO Nº 20/1100-0000478-5 PROJETO 
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR 

 

O PREFEITO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS, no uso de suas atribuições, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, 
do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de acervo 
literário e equipamentos para a Biblioteca Pública Municipal José de Alencar, conforme descrito 
nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, subsidiariamente, às normas da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 
147/2014, Decreto Municipal nº 115/2020. 

A sessão virtual do Pregão Eletrônico será realizada no seguinte endereço: 
https://pregaobanrisul.com.br/ , no dia 09 de SETEMBRO de 2021, às 8:30min, podendo as propostas 
e documentos ser enviados até às 08:30h desta mesma data, sendo que todas as referências de tempo 
observarão o horário de Brasília/DF. 

As empresas que desejam participar do Certame PE 31/2021, deverão acessar o referido 
sítio, necessitando estar credenciadas  junto à Seção de Cadastro da CELIC ( Central de Licitações/RS) 
pelo sítio  http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=fornecedores e fazer o CFE/CRC para habilitação. 

 
1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de ACERVO LITERÁRIO E EQUIPAMENTO 
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, conforme segue: 

LOTE ITEM Descrição Unid. Quant. 
1 Lit. Autores 

Gaúchos 
01 

LENDAS DO SUL - João Simões Lopes Neto UN 01 

 
02 ANTOLOGIA POÉTICA - Carlos Drummond de 

Andrade 
UN 01 

 03 EM ALGUM LUGAR DO PARAÍSO - Luis UN 01 
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Fernando Veríssimo 
 

 04 ANA TERRA - Érico Veríssimo UN 01 
 05 A VOLTA DO GATO PRETO - Érico Veríssimo UN 01 

02 Lit Autores 
Brasileiros: 

01 COLEÇÃO CLÁSSICOS DA LITERATURA 
BRASILEIRA – 10 VOL Iracema, Senhora, Dom 

Casmurro, O Ateneu, Os Sertões, Memórias de um 
Sargento de Milícias, A Moreninha, O Cortiço, Triste 

Fim de Policarpo Quaresma e Memórias Póstumas 
de Brás Cubas. Autores: José de Alencar; 

José de Alencar; 
Machado de Assis; 

Raul Pompeia; 
Euclides da Cunha; 

Manuel Antônio de Almeida; 
Joaquim Manuel Macedo; 

Aluísio Azevedo; 
Lima Barreto; Machado de Assis. 

UN 01 

03 Lit Autores 
Brasileiros: 

01 
COISAS DA VIDA Júlio Emílio Braz UN 01 

 02 IRACEMA - José de Alencar UN 01 

 
03 CADEIRA DE BALANÇO - Carlos Drummond de 

Andrade 
UN 01 

 04 CORREIO PARA MULHERES - Clarice Lispector UN 01 
04 Lit de autores 

latino- 
americanos: 

01 
TEUS PES TOCO NA SOMBRA E OUTROS - 
Pablo Neruda 

UN 01 

 02 ANGÚSTIA - Graciliano Ramos UN 01 
 03 VIDAS SECAS - Graciliano Ramos UN 01 
 04 O HERÓI DISCRETO - Mário Vargas Llosa UN 01 
 05 CAPITÃES DA AREIA - Jorge Amado UN 01 

05 LIT AUTORES 
UNIVERSAIS 

01 
O ÚLTIMO MAGNATA - F. Scott Fitzgerald UN 01 

 02 
O CERNE DA QUESTÃO - Graham Green UN 01 

 03 
OS ENSAIOS - José Saramago UN 01 

 
04 

O GATO MOLHADO E A ANDORINHA SINHA - 
Jorge Amado 

UN 01 

06 
01 A CAVERNA DOS DINOSSAUROS – 6V Coleção - 

Rex Stone 
UN 06 

07 01 
A JORNADA DE HIRO – 4V Coleção - Tracey West UN 04 

08 01 A LENDA DOS GUARDIÕES – 15V Coleção- 
Kathryn Lasky 

UN 15 

09 01 AS CHAVES DO REINO – 7V Coleção- Garth Nix  UN 07 
10 01 GAROTAS DO OLIMPO – 6V  coleção- Elena 

Kedros 
UN 06 

11 01 
ASTROSSAUROS – 9V Coleção- Stephen Cole UN 09 

12 01 ATITUDE – 4V Coleção - Justin Herald UN 04 
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13 01 AVENTURAS RADICAIS – 5V Coleção Juliet 
Marillier 

UN 05 

14 01 
BOLA NA REDE – 6V Coleção - Dan Freedman UN 06 

15 01 ROTHERBAND – 6V Coleção - John Flanagan UN 06 
16 01 

CAPITÃO INCRÍVEL – 3V Coleção - Dav Pilkey UN 03 

17 01 
CATHY CASSIDY – 4V Coleção - Cathy Cassidy UN 04 

18 01 
CINCO FAMOSOS NO CASO – 5V Coleção - Enid 
Blyton 

UN 05 

19 01 COLÉGIO DE PRINCESAS – 3V Coleção - Prunella 
Bat 

UN 03 

20 01 
DELTORA – 9V Coleção - Emily Rodda UN 09 

21 01 
DELTORA QUEST – 6V Coleção - Jennifer Rowe UN 06 

22 01 
DIAMONT BROTTERS – 3V Coleção Anthony 
Horowitz 

UN 03 

23 01 EJ 12 AGENTE RADICAL – 6V Coleção Susannah 
McFarlane 

UN 06 

24 01 
ESTUDIO DE DANÇA – 7V Coleção - Aurora 
Marsotto 

UN 07 

25 01 FADINHA ANINHA – 6V Coleção Margaret Ryan UN 06 

26 
01 

FAMILIAS MALUCAS – 8V Coleção - Jackie 
French, S. M. King 

UN 08 

27 
01 

FRANKIE PICKLE – 3V Coleção Eric Wigth, 
Gabriel Barazal Fernandes Jr 

UN 03 

28 01 FREAK TREET – 4V Coleção Knife UN 04 

29 01 
GALAXI ZACK – 3V Coleção  -Ray O’ryan UN 03 

30 
01 GAROTAS DA RUA BEACON – 22V Coleção - 

Annie Bryant 
UN 22 

31 01 
GATINHO MÁGICO – 6V Coleção - Sue Bentley UN 06 

32 01 GO GIRL – 30V Coleção Meredith Badger UN 30 

33 01 
GOSEBUMPS – 25V Coleção R. L. Stine UN 25 

34 01 HERÓI 108 V3 Coleção Tommaso Percivale UN 03 

35 
01 

JAQUELINE WILSON – 3V Coleção Jacqueline 
Wilson 

UN 03 

36 01 
KATIE KAZOO – 6V Coleção Nancy Krulick UN 06 

37 
01 

KLINKUS CORTIÇA – 4V Coleção Alessandro 
Gatti 

UN 04 

38 01 
MILLA E SUGAR – 12V Coleção Prunella Bat UN 12 

39 01 
NANNY PIGGINS – 6V Coleção R. A. Sprat UN 06 

40 01 
O AMULETO – 5V Coleção Kazu Kibuish UN 05 

41 01 O RESGATE DOS DINOSSAUROS – 6V Coleção UN 06 
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Donovan Bixley 

42 01 
OS FANTASMAS DE DEREK STONES – 4V 
Coleção Tony Abbott 

UN 04 

43 01 SÓ GAROTA ENTENDE – 4V Coleção Chrissie 
Keighery 

UN 04 

44 Quadrinhos 
01 

DE VOLTA PARA O FUTURO – EM 
QUADRINHOS Marty Macfly 

UN 01 

 
02 MONTEIRO LOBATO EM QUADRINHOS – 

AVENTURAS DE HANN STADEN Monteiro 
Lobato 

UN 01 

 

03 
FAZENDO MEU FILME – EM QUADRINHOS – 
VOL 1 – ANTES DO FILME COMEÇAR Paula 
Pimenta 

UN 01 

 

04 COLEÇÃO CONTOS CLÁSSICOS EM 
QUADRINHOS – 10V Chapeuzinho Vermelho 

 Três Porquinhos 
 Alice no país da Maravilhas, Rapunzel, Bela e a 
Fera, Patinho Feio, Bela Adormecida, Pequena 

sereia, Peter Pan, 
 João e Maria. Autores: Anne Rice; 

Hans Christian Andersen; 
J. M. Barrie; 

Wilhelm Grimm & Jacob Grimm. 

 

UN 10 

45 KIT 
GABINETE 

PADRÃO ATX 
VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
01 

Kit gabinete padrão ATX Vertical com duas baias ou 
superior, montado, na cor preta, com no mínimo 
duas portas USB frontais contendo: - processador in 
box (processador + cooler) contendo no mínimo 4 
núcleos de 3.5 Ghz, 8 Mb de memória cachê; - 
memória RAM padrão DDR4 de 4GB; - disco rígido 
padrão SATA 3 – 7.200 RPM com capacidade de 
armazenamento de 500 GB; - fonte de alimentação 
dimensionada de acordo com o consumo de energia 
total do sistema com cabo de energia; - unidade 
óptica com leitor e gravador de DVD (DVD+RW);- 
leitor de cartões conexão USB, interno, para baia de 
3,5”; - placa controladora (motherboard) com 
interfaces de vídeo e rede nos padrões 10/1000 
incorporados, CD de drivers e manual. Com Sistema 
Operacional Windows 10 Professional, registrado e 
com selo da Microsoft. 

uni 02 

46 AR 
CONDICIONADO 

SPLIT 

 
 
 
 
 
 
01 

AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE 
24.000 BTUS 220V, CICLO QUENTE E FRIO - 
INVERTER, COR BRANCA, CONTROLE DE 
TEMPERATURA DE 18°C A 32°C, 
VELOCIDADES: BAIXA, MÉDIA E ALTA, 
POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO 
1980 WATTS,CONTROLE REMOTO, FILTRO 

UNI 01 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações  

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 / (55)3567-1102 / (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

HD, DIRECIONADOR 
VERTICAL:AUTOMÁTICO,DIRECIONADOR 
HORIZONTAL:MANUAL, TIMER, 
VENTILAÇÃO, FUNÇÃO DESUMIDIFICAR, 
FUNÇÃO SIGA-ME, FUNÇÃO SWING,FUNÇÃO 
TURBO:SUPER TURBO,FUNÇÃO SONO BOM, 
FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DISPLAY, 
COMPRESSOR ROTATIVO, VAZÃO DE AR: 
1050 M³/H, NÍVEL DE RUÍDO: 2 DBA, GÁS 
REFRIGERANTE: R-410ª, CLASSIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA:A, VOLTAGEM: 220V, 
CONSUMO DE ENERGIA: 41,8 KW/H, 
FREQUÊNCIA: 60 HZ, SUPORTE DE 
INSTALAÇÃO; 6 PARAFUSOS; 6 BUCHAS; 2M 
DRENO COM ARRUELA; 4 PORCAS-FLANGE; 
CARTÃO MARCA FURO; CABO DE ENERGIA. 
GARANTIA:1 ANO PARA O PRODUTO.  

1.2 A entrega dos produtos deverá ser no seguinte endereço: Avenida Santa Teresa, 821, centro, 
cidade de Campina das Missões/RS, em até 20 (vinte) dias contados da ordem de fornecimento da 
Administração, em horário de expediente, devendo a empresa comunicar a Administração Municipal 
previamente, com antecedência mínima de 48 horas, para que o responsável pela Secretaria 
acompanhe a entrega. 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1 Poderão participar da presente licitação os interessados que: 
2.1.1 estejam cadastrados e habilitados junto à sessão de Cadastro da CELIC – Central de licitações do 
Estado, sito à Av. Farrapos, 151 – Porto Alegre ou www.celic.rs.gov.br, também, www.compras.rs.gov.br   
e/ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br; 
2.1.2 atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, sendo que o não atendimento 
de qualquer das condições implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta; 
2.2 Não poderão participar deste Pregão as empresas: 
2.2.1  com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;; 
2.2.2 que estejam punidas com suspensão temporária de participar em licitações e impedidas de contratar 
com o Município de Campina das Missões/RS; 
2.2.2.1 que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração Pública, Direta 
ou Indireta, Federal, Estadual (vide Lei Estadual nº 11.389/99) ou Municipal;  
2.2.4 em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação;  
2.2.5 em consórcio; 
 
2.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital.  
2.3.1 O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com 
automático impedimento da participação na disputa. 
2.3.2 A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar se-á por meio 
da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços 
exclusivamente por meio eletrônico.  
2.3.3 A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 
2.3.4 A simples participação neste pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, normas, 
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especificações e detalhes. 
2.3.4.1 Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica 
aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à 
licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação. 
2.4 DO CREDENCIAMENTO 
2.4.1 Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de 
chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu 
funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.  
2.4.2 As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 
https://pregaobanrisul.com.br/ ou solicitadas por meio dos seguintes endereços de e-mail: 
licitar@campinadasmissoes.gov.br. 
2.4.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente Edital: 
2.4.3.1 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  
2.4.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-
se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão;  
2.4.3.3 Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;  
2.4.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e,  
2.4.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 
 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1. As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário 
estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando o item 4 deste Edital, e poderão ser retiradas ou 
substituídas até a abertura da sessão pública. 
3.2. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as 
seguintes declarações: 
3.2.1 do cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital, como condição de participação;  
3.2.2 de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua participação, conforme referido 
no item 2.2.2, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
3.2.3 que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso.  
3.2.3.1 A Microempresa ou empresa de pequeno porte que desejam usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar nº123/2006 deverão apresentar, conjuntamente com a proposta, a declaração firmada pelo 
contador da empresa (devidamente identificado pelo número do seu registro profissional) de que esta 
possui direito ao gozo dos benefícios previstos na LC 123/2006.  
3.3 Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito à tipificação no crime de falsidade 
ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 90 e 93 da Lei 
federal nº 8.666/1993, e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções 
administrativas previstas no presente Edital. 
3.4 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via sistema após a aceitabilidade da proposta 
final, conforme item 5.1 deste Edital.  
3.5. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24h00min.  
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 4. DAS PROPOSTAS  
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do 
pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico até às 8:30, observando as 
diretrizes do Edital PE 31/2021, com a indicação dos valores unitários e total, englobando os custos, 
frete, transporte, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das 
obrigações assumidas.  
4.2.1 A proposta de preços inicial deverá conter as características técnicas do produto ofertado, 
indicando obrigatoriamente e expressamente, a sua marca e, se for o caso, o modelo.  
4.2.2 A proposta final deverá manter inalteradas a características, bem como a marca e modelo indicados. 
4.2.3 Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, já consideradas inclusas todas as despesas 
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  
4.3 Até a data e horário limite de entrega, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
4.4 Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
4.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem 
omissas ou apresentarem irregularidades.  
4.6 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
4.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
4.8 a proposta final assinada e atualizada, deverá ser encaminhada em meios físicos conforme item 
11.1.1 acompanhada do PROSPECTO, para os lotes 45 e 46, referente ao item cotado contendo 
especificações e marca do produto. 

4.8.1 O envio em meios físicos será dispensado caso os documentos estejam assinados digitalmente  

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
5.1. Após o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo mínimo de 01 (uma) hora, o licitante será 
convocado a encaminhar eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, os 
documentos de habilitação abaixo discriminados: 
  

5.1.1 - DECLARAÇÃO de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (ANEXO V). 

5.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF); 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
5.1.3 – REGULARIDADE FISCAL:  
a)   Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividades; 
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b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS (Certidão de Débitos 
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
conjuntamente pela Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN); 

c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede do licitante; 

a) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
 

                       5.1.4 – REGULARIDADE TRABALHISTA:  
a)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão  Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT , nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943.  
b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02 (ANEXO IV); 
 

           5.1.5– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
                  a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor 

da sede da licitante, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de 
apresentação da proposta. 

  
5.1.6– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA             

                 a) Apresentação de Catálogos Técnicos para os lotes 45 e 46 onde constem os itens 
ofertados, incluindo imagens, descrição, características, especificações técnicas e dimensionais que 
demonstrem “de forma clara” a compatibilidade dos produtos com os itens especificados, sob pena de 
desclassificação;  

                  b) Declaração de Garantia para os lotes 45 e 46, de no mínimo 01 (um) ano, onde 
conste de forma clara a relação de todos os itens ofertados na proposta comercial, assinado pelo 
Responsável. 

5.2 – Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 
registro cadastral esteja no prazo de validade. 
5.2.1 A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente 
apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo. 

 5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade 
expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento 
ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
 5.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 5.1.3, deste 
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação,  que comprove a sua 
regularidade em 05 (cinco) dias úteis, após a sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 
  5.3.1 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada 
e durante o transcurso do respectivo prazo. 
 5.3.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 5.3, 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 efetuar o acesso ao sítio www.celic.rs.gov.br, também, www.compras.rs.gov.br   
e/ou  www.pregaoonlinebanrisul.com.br, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
  5.3.3 - O benefício de que trata o item 5.3 não eximirá a microempresa, a empresa de 
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pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
  5.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.3, implicará na 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 11.2.1, sem prejuízo das 
penalidades previstas no item 16.1, aliena a, deste edital.  

6. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA  
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante 

a utilização de sua chave e senha.  
6.2 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

6.2.1 o LICITANTE deverá acompanhar o andamento do certame e as operações 
realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda 
de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme 
item 2.4.3.2 deste Edital. 

6.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.4  Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor 
estarão disponíveis na internet.  

6.5 Se ocorrer a desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

6.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública da licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 
praticados, somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.  

6.6. No caso de desconexão do licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira 
responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

 
7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
7.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, via chat, em campo próprio do sistema eletrônico.  
7.1.1 Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.  
7.2 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 
com o instrumento convocatório. 

7.3 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  

7.4. Serão desclassificadas as propostas que:  
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) forem omissas em pontos essenciais;  
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis, com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para 
os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração.  

7.5. A Administração concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade de sua proposta.  

7.5.1. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou 
exigir do licitante a sua demonstração.  

7.5.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro poderá 
efetuar diligência, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  
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7.5.3. questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

7.5.4 pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
7.5.5 verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração 

Pública ou com a iniciativa privada;  
7.5.6 pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, 

lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  
7.5.7 verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante;  
7.5.8. estudos setoriais 
7.5.9 consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;  
7.5.10 demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
7.6 A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real pelos licitantes, anexando-se cópia das propostas desclassificadas 
aos autos do processo licitatório.  

7.7 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro e, 
somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para 
duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:  

7.9 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro.  

7.9.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

7.9.2. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido 
e registrado primeiro.  

7.9.3. A apresentação de lances respeitará o intervalo mínimo de diferença de 
R$0,10 que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que 
cobrir a melhor oferta.  

7.9.4 O sistema eletrônico avisará o encerramento do período de livre disputada, 
previamente estabelecido pelo pregoeiro, após o que transcorrerá período (randômico) de tempo de até 
trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, onde ainda poderão ser efetuados 
lances livres, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8. MODO DE DISPUTA 
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, observando as regras constantes do item 7. 
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 5 (cinco) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 
nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.  

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários.  

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 
automaticamente. 

8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro 
poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
consecução do melhor preço, mediante justificativa.  

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da 
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
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pública da licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 
praticados, somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.  

8.8 Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso;  

 9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, sendo 

observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993 para aferir a proposta vencedora. Persistindo o 
empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de 
acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.  

 
10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO  
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização 

do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários 
ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que 
sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 5.1 deste Edital. 

10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência 
da Administração.  

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

 11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO  
11.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 5, enviados nos termos do item 

3.4 e 5.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios 
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

11.1.1 A documentação para habilitação e a proposta final assinada e atualizada, em meio 
físico, deverão ser encaminhadas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da intimação 
por meio eletrônico expedida pelo pregoeiro, em envelope opaco e lacrado, ao seguinte endereço 
contendo as seguintes indicações no seu anverso: 
ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE  
 
11.1.1.1 EM CASO DE ASSINATURA DIGITAL DA PROPOSTA FINAL, DATADA COM A DATA 
DO CERTAME, A EMPRESA PODERÁ SER EXIMIDA DO ENVIO DA PROPOSTA POR 
CORREIO. 

11.1.2 Todas as folhas dos documentos para habilitação deverão ser apresentadas em seus 
originais ou cópias devidamente autenticadas, devendo ser rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal. 

11.1.3 Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de 
abertura da sessão pública. 

11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 
declaração exigida no item 3.2.3.1 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de 
regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, 
que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que 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. 

 11.2.1 Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às 
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exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.  

11.3 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.  

12. RECURSO  
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os 

licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio 
do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso. A manifestação de interposição de recurso 
deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 minutos, a contar do encerramento da sessão.  

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 5 
(cinco) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, 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.  

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a 
sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.  

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o 

processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
 

                      14. DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DOS PADRÕES DE QUALIDADE: 

14.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, convocará a 
vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 

14.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde 
que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

14.3 A garantia relativa à qualidade dos produtos, à prevenção e à reparação de danos, deverá ser de no 
mínimo 12 meses. 

14.4 A contratada deverá apresentar Atestado de Garantia dos produtos, o qual deverá ser idêntico ao 
fornecido aos demais consumidores, porém não poderá ser inferior a 12 meses, passando a contar da 
efetiva entrega dos produtos. 

14.5 O prazo contratual será da data de sua assinatura e o final ocorrerá em 31 de Dezembro de 2021. 
Contudo, se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui ajustadas, ou pelo implemento de seu 
termo. 

15 - DO RECEBIMENTO: 

15.1 Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, situada na 
Avenida Santa Teresa, nº 821, Centro, nesta cidade, em horário compreendido das 07:30 as 11:30 horas e 
das 13:30 as 17:30 horas. 

15.2 A entrega dos produtos será de forma integral e imediata. 

15.3 O prazo de entrega dos produtos é de até 20 (vinte) dias úteis a contar da emissão da Ordem de 
Fornecimento, emitido pela Secretaria Municipal da Educação. 

15.4 Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 
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neste Edital. 

15.5 Os produtos a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a 
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

15.6 A nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica) deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu 
objeto. 

15.7 As quantidades poderão ser aumentadas ou diminuídas de acordo com o artigo 65, inc. I, alínea “b” e 
§ 1º, da Lei nº. 8.666/93, dependendo da necessidade e dos recursos disponíveis. 

16 - DO PAGAMENTO: 

16.1 O pagamento será efetuado contra empenho após a entrega dos produtos, por intermédio do Setor de 
Tesouraria do Município e mediante a apresentação da nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica), 
correndo a despesa na seguinte rubrica orçamentária da respectiva Secretaria da Prefeitura Municipal:  

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

Fonte de 
Recurso 

06.05 13 392 6004 2.633 44.90.52 916 1700 

06.05 13 392 6004 2.633 44.90.52 3160 1207 

06.05 13 392 6004 2.633 44.90.52 916 1700 

06.05 13 392 6004 2.633 44.90.52 3160 1207 

06.05 13 392 6004 2.633 3.3.90.30 3159 1207 

06.05 13 392 6004 2.633 3.3.90.30 913 1700 
 16.2 A nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica) emitida pela empresa licitante vencedora deverá conter, 
em local de fácil visualização, a indicação do número do Processo de Licitação, número do Pregão 
Presencial e da Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 

16.3 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da fatura aprovada 
pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato (Secretaria Municipal da Educação e Cultura) 

16.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a empresa licitante 
vencedora com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

16.5 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que regula a 
matéria. 

17 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

17.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

18 - DAS PENALIDADES: 

18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão Presencial ou de 
contratada, as empresas licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

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

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

d) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 

f) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante 
não adimplido do Contrato; 

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

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da empresa licitante vencedora, quando for o caso. 

18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta à empresa licitante vencedora em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 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 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do 
contratado. 

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

19.3 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade,  em  despacho  fundamentado,  sem  a  obrigação  de  indenizar  (art.  49  da  Lei  Federal       
nº 8.666/1993). 

19.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 

Campina das Missões/RS, 23 de agosto de 2021. 

 

 

                                     ____________________ 
                                        Carlos Justen 
                                             Prefeito 
 
 
 

Registre-se e publique-se. 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA/OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO 
 

Edital SEDAC nº 11/2019 
Edital de Concurso Mais Cultura/Biblioteca Viva RS para Modernização de 
Bibliotecas Públicas Municipais do Estado do Rio Grande do Sul 

 
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO 

 
Leia todo o formulário antes de iniciar o preenchimento. Evite repetir 
informações. Observe as instruções de preenchimento. Caso seja necessário, é 
possível inserir novas linhas em cada subtítulo. Não acrescente novos subtítulos. 
Após o preenchimento, salve o arquivo em .pdf para posterior anexação à 
inscrição do projeto. 

 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Os Anexos I e II são os instrumentos para caracterização da sua proposta; 
2. Ao descrever as informações solicitadas, responda com clareza e 

objetividade, sendo o mais fiel possível com a realidade da 
biblioteca/município; 

3. As informações prestadas passarão a compor a base de dados do Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas; 

4. O Anexo I refere-se ao levantamento da situação da biblioteca atualmente; 
5. O Anexo II refere-se a aspectos da programação e gestão da biblioteca a 

partir da execução do convênio de modernização, objeto deste edital. 
 
1– DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título do Projeto:   
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR 

 

Apresentação: descrição resumida do projeto  
O presente projeto visa a modernização da Biblioteca Pública Municipal José de Alencar do 

município de Campina das Missões visando a ampliação do acesso à leitura e informação para a comunidade 

valorizando a cultura local. Divulgar e incentivar a leitura é contribuir para o exercício da cidadania, é direito 

de todos os cidadãos. Por isso temos o compromisso de oportunizar o contato com as diversas formas de 

informação e acesso às tecnologias que promovem a inclusão social dos nossos munícipes. Nesse sentido a 

Biblioteca Pública tem importância fundamental para a efetivação da difusão da cultura pois ao exercer seu 

papel social e informativo , contribui de forma eficaz para minimizar  as desigualdades entre os que têm 

acesso à informação e os que são desprovidos dela. Diante disso trabalhamos para melhorar o atendimento e 

o acesso dos munícipes ao acervo e a todos os recursos que a biblioteca possui através de políticas públicas 
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que visem o incentivo a leitura e a inclusão social contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que aqui vivem. 

 
 

Objetivo: descrição do que se pretende alcançar para a comunidade com a execução do projeto  

 

A proposta visa o fortalecimento e a modernização da Biblioteca Pública Municipal, assim como sua 

reformulação para atuar como instituição social, promovendo a inclusão social e a valorização da cidadania 

campinense, tendo como alicerces a Cultura e a Educação, objetivando: 

 Equipar a biblioteca para atender ao cidadão, com bons e diversificados acervos de livros e outros 

materiais;  

 Oferecer local de sedução do pensar e aprender, de modo a assegurar a cada pessoa os meios para evoluir 

de forma criativa; 

 Apresentar um espaço convidativo, de paz, liberdade e de comunicação entre as pessoas; 

 Oferecer coleções e serviços de elevada qualidade e adequadas às necessidades e condições locais, que 

incluam todos os tipos de suporte e tecnologias modernas apropriados. 

Justificativa: justificar a oportunidade das aquisições propostas para continuidade das ações da Biblioteca 
Municipal a partir do diagnóstico das demandas locais na área de livro e leitura e das condições de 
funcionamento da biblioteca, das suas necessidades prioritárias, da sua atuação e importância na comunidade, 
do perfil do público usuário e destacar as perspectivas de atendimento, a partir do apoio pretendido no edital  

A Biblioteca Pública Municipal José de Alencar completa, em 2019, 50 anos de atuação permanente e 

profícua na difusão e consolidação do hábito da leitura entre os Campinenses. Criada em 1969, a biblioteca 

demanda modernização. As bibliotecas públicas passam, mundialmente, por grandes transformações, para 

responder a um novo conceito, em que livros, espaços, mobiliário só têm significado se contribuírem para 

enriquecer a vida do usuário. E é o que este projeto pretende oferecer a seus usuários: leitura em diferentes 

suportes; ambientes agradáveis, claros, arejados, com mobiliário despojado e confortável, que permitam momentos

de estudo, lazer e prazer, e espaços apropriados para atividades culturais e serviços diversos, tornando a biblioteca 

um espaço importante e atraente para as pessoas, que são seu foco mais importante.  Assim, a Biblioteca José de 

Alencar se tornará  engrandecida: uma biblioteca pública de referência, dinâmica, moderna, atraente; um espaço 

para a construção de uma sociedade democrática, igualitária e aberta a todo tipo de conhecimento.  

A Biblioteca Pública Municipal José de Alencar está localizada no centro da cidade.  No entanto, recebe, 

atualmente, uma média de 300 a 500 visitantes por mês. Sendo assim, esta Biblioteca tem o dever social de 

apresentar espaço convidativo, oferecendo ambiente atraente, com coleções que reflitam as tendências atuais, a 

evolução da sociedade, a memória da humanidade e o produto da sua imaginação, e de se constituírem um local de 
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agregação cultural.  

            O público que atendemos é formado por crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com necessidades 

especiais, diante disso, torna-se necessária a diversificação do acervo de acordo com o interesse do público-alvo. 

Nesse sentido buscamos a aquisição de livros para biblioteca a fim de atender todas as demandas. 

O papel institucional da biblioteca, deve oferecer, além de acervo em diferentes suportes, espaços atraentes 

e bem equipados, que muito contribuem para o arrefecimento da violência urbana. Assim, a Biblioteca tem o dever 

de priorizar espaços convidativos e acolhedores para os jovens, espaços que possibilitem o acesso ao conhecimento 

e ao lazer e facilitem a livre expressão de idéias. A criatividade, a energia e o destemor dos jovens, se bem 

canalizados, podem alavancar soluções que atendam seus anseios, trazendo benefícios para toda sociedade. Sabe-

se, ainda, que 68% dos brasileiros com idade entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais, ou seja, 

identificam letras e palavras, mas não conseguem usar a leitura no cotidiano. A estes, também a biblioteca deve 

oferecer um espaço de acesso ao conhecimento. 

             Desta forma, com este projeto, com a ampliação do acervo e aquisição de equipamentos será possível 

realizar novos projetos de fomento a leitura e democratização do acesso a cultura e informação além de melhorar o 

atendimento ao público visando a inclusão social e digital e melhoria da qualidade de vida da população. 

 
2 – DESCRIÇÃO DO ACERVO A SER ADQUIRIDO  

 

Títulos dos livros Quantidade Orçamento Concedente Proponente 

Unitário Total 
1 Literatura de autores gaúchos: 
- LENDAS DO SUL 
- ANTOLOGIA POÉTICA 
- EM ALGUM LUGAR DO PARAÍSO 
 
- ANA TERRA 
- A VOLTA DO GATO PRETO 
 
 
 
 
TOTAL LOTE 01: R$177,00 

 
1 
1 
1 
 

1 
1 

 
30,00 
35,00 
33,00 

 
30,00 
49,00 

 
30,00 
35,00 
33,00 

 
30,00 
49,00 

 
30,00 
35,00 
33,00 

 
30,00 
49,00 

 

 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

LOTE 02 Literatura de autores brasileiros: 
- COLEÇÃO CLÁSSICOS DA LITERATURA 
BRASILEIRA – 10 VOL (CONFORME LOTE 
02). 
TOTAL LOTE 02 R$450,00 
 
LOTE 3 –  
- COISAS DA VIDA 
- IRACEMA 
- CADEIRA DE BALANÇO 

 
1 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 

 
450,00 

 
 
 
 
 

32,00 
32,00 
39,00 

 
450,00 

 
 
 
 
 

32,00 
32,00 
39,00 

 
450,00 

 
 
 
 
 

32,00 
32,00 
39,00 

 
 

-- 
 
 

-- 
-- 
-- 
-- 
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- CORREIO PARA MULHERES 
TOTAL LOTE 03 R$142,00 

1 39,00 39,00 39,00 

LOTE 04  LITERATURA DE AUTORES 
LATINO- AMERICANOS: 
- TEUS PES TOCO NA SOMBRA E OUTROS 
- ANGÚSTIA 
- VIDAS SECAS 
- O HERÓI DISCRETO 
- CAPITÃES DA AREIA 
TOTAL LOTE 04 R$202,00 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 

39,00 
44,00 
44,00 
43,00 
32,00 

 
 

39,00 
44,00 
44,00 
43,00 
32,00 

 
 

39,00 
44,00 
44,00 
43,00 
32,00 

 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
-- 

LOTE 05 Literatura De Autores Universais: 
- O ÚLTIMO MAGNATA 
- O CERNE DA QUESTÃO 
- OS ENSAIOS 
- O GATO MOLHADO E A ANDORINHA 
SINHA 
 
TOTAL LOTE 05 R$147,00 
 
6 A CAVERNA DOS DINOSSAUROS – 6V 
7 A JORNADA DE HIRO – 4V 
8A LENDA DOS GUARDIÕES – 15V 
9AS CHAVES DO REINO – 7V 
10 GAROTAS DO O LIMPO – 6V 
11ASTROSSAUROS – 9V 
12 ATITUDE – 4V 
13 AVENTURAS RADICAIS – 5V 
 
14 BOLA NA REDE – 6V 
15 ROTHERBAND – 6V 
16 CAPITÃO INCRÍVEL – 3V 
17 CATHY CASSIDY – 4V 
18 CINCO FAMOSOS NO CASO – 5V 
 
19 COLÉGIO DE PRINCESAS – 3V 
20 DELTORA – 9V 
21 DELTORA QUEST – 6V 
22 DIAMONT BROTTERS – 3V 
23 EJ 12 AGENTE RADICAL – 6V 
24 ESTUDIO DE DANÇA – 7V 
25 FADINHA ANINHA – 6V 
26 FAMILIAS MALUCAS – 8V 
27 FRANKIE PICKLE – 3V 
28 FREAK TREET – 4V 
29 GALAXI ZACK – 3V 
30 GAROTAS DA RUA BEACON – 22V 
31 GATINHO MÁGICO – 6V 

 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
30,00 
39,00 
39,00 
39,00 

 
 
 
 

180,00 
152,00 
690,00 
322,00 
276,00 
342,00 
168,00 
165,00 

 
216,00 
312,00 
111,00 
160,00 
165,00 

 
126,00 
396,00 
258,00 
111,00 
222,00 
294,00 
222,00 
296,00 
111,00 
148,00 
111,00 
850,00 
186,00 

 
30,00 
39,00 
39,00 
39,00 

 
 
 
 

180,00 
152,00 
690,00 
322,00 
276,00 
342,00 
168,00 
165,00 

 
216,00 
312,00 
111,00 
160,00 
165,00 

 
126,00 
396,00 
258,00 
111,00 
222,00 
294,00 
222,00 
296,00 
111,00 
148,00 
111,00 
850,00 
186,00 

 
30,00 
39,00 
39,00 
39,00 

 
-- 
 
 
 

152,00 
690,00 
322,00 
276,00 
342,00 
168,00 
165,00 

 
 

216,00 
312,00 
111,00 
160,00 

-- 
126,00 

-- 
258,00 
111,00 
222,00 
294,00 
222,00 
296,00 
111,00 
148,00 
111,00 

-- 
186,00 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

 
180,00 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

396 

 

-- 

-- 

-- 

-- 
165,00 

850,00 
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32 GO GIRO – 30V 
33 GOSEBUMPS – 25V 
34 HERÓI 108 V3 
35 JAQUELINE WILSON – 3V 
36 KATIE KAZOO – 6V 
37 KLINKUS CORTIÇA – 4V 
38 MILLA E SUGAR – 12V 
39 NANNY PIGGINS – 6V 
40 O AMULETO – 5V 
41 O RESGATE DOS DINOSSAUROS – 6V 
42 OS FANTASMAS DE DEREK STONES – 4V 
 
 
43 SÓ GAROTA ENTENDE – 4V 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
 

900,00 
800,00 
111,00 
111,00 
186,00 
164,00 
492,00 
168,00 
230,00 
222,00 
148,00 

 
 

124,00 

900,00 
800,00 
111,00 
111,00 
186,00 
164,00 
492,00 
168,00 
230,00 
222,00 
148,00 

 
 

124,00 

900,00 
800,00 
111,00 
111,00 
186,00 
164,00 
492,00 
168,00 
230,00 
222,00 
148,00 

 
 

24,00 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100,00 

 
 

44 Quadrinhos: 
- DE VOLTA PARA O FUTURO – EM 
QUADRINHOS 
- MONTEIRO LOBATO EM QUADRINHOS – 
AVENTURAS DE HANN STADEN 
- FAZENDO MEU FILME – EM QUADRINHOS 
– VOL 1 – ANTES DO FILME COMEÇAR 
- COLEÇÃO CONTOS CLÁSSICOS EM 
QUADRINHOS – 10VOLUMES CONFORME 
EDITAL ITEM 04 DO LOTE 44 
 
TOTAL LOTE 44 R$227,00 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
39,00 

 
35,00 

 
 

33,00 
 
 

120,00 

 
39,00 

 
35,00 

 
 

33,00 
 
 

120,00 

 
39,00 

 
35,00 

 
 

33,00 
 
 

120,00 

3 – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL E 
AMBIÊNCIA A SEREM ADQUIRIDOS  
 

A proposta de aquisição de equipamentos de informática e audiovisual deverá contemplar, 
obrigatoriamente, a compra de: 

a) 2 (dois) computadores, equipados com leitor de DVD e equipamento de sonorização; 
b) 1 (uma) impressora multifuncional; e 
c) 1 (um) projetor multimídia (caso a biblioteca possua projetor multimídia, poderá dispensar a 

compra deste item, desde que devidamente comprovado). 
 

Especificação dos Equipamentos de informática, audiovisual 
e ambiência 

Qtde. Orçamento Concedente 
indique se o 
item será 
adquirido 
c/recursos do 
concedente 
ou do 
proponente 

 

Proponente 

 UN Total 
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3.1 
Kit gabinete padrão ATX Vertical com duas baias ou superior, 
montado, na cor preta, com no mínimo duas portas USB 
frontais contendo: - processador in box (processador + cooler) 
contendo no mínimo 4 núcleos de 3.5 Ghz, 8 Mb de memória 
cachê; - memória RAM padrão DDR4 de 4GB; - disco rígido 
padrão SATA 3 – 7.200 RPM com capacidade de 
armazenamento de 500 GB; - fonte de alimentação 
dimensionada de acordo com o consumo de energia total do 
sistema com cabo de energia; - unidade óptica com leitor e 
gravador de DVD (DVD+RW);- leitor de cartões conexão 
USB, interno, para baia de 3,5”; - placa controladora 
(motherboard) com interfaces de vídeo e rede nos padrões 
10/1000 incorporados, CD de drivers e manual. Com Sistema 
Operacional Windows 10 Professional, registrado e com selo 
da Microsoft. 

 

 

02 

 

4.050,
00 

 

8.100,0
0 

 

8.100,00 

 

 

-- 

 
4– DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIO E DEMAIS ITENS DE AMBIÊNCIA A SEREM 
ADQUIRIDOS (R$ 1,00) 

 

Especificação do mobiliário e demais itens de 

ambiência: 
Qtde
. 

Orçamento Concedente Proponente 

 Un Total 

4.1AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE 24.000 
BTUS 220V, CICLO QUENTE E FRIO - INVERTER, 
COR BRANCA, CONTROLE DE TEMPERATURA DE 
18°C A 32°C, VELOCIDADES: BAIXA, MÉDIA E 
ALTA, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO 
1980 WATTS,CONTROLE REMOTO, FILTRO HD, 
DIRECIONADOR 
VERTICAL:AUTOMÁTICO,DIRECIONADOR 
HORIZONTAL:MANUAL, TIMER, VENTILAÇÃO, 
FUNÇÃO DESUMIDIFICAR, FUNÇÃO SIGA-ME, 
FUNÇÃO SWING,FUNÇÃO TURBO:SUPER 
TURBO,FUNÇÃO SONO BOM, FUNÇÃO 
LIGA/DESLIGA DISPLAY, COMPRESSOR 
ROTATIVO, VAZÃO DE AR: 1050 M³/H, NÍVEL DE 
RUÍDO: 2 DBA, GÁS REFRIGERANTE: R-410ª, 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:A, VOLTAGEM: 
220V, CONSUMO DE ENERGIA: 41,8 KW/H, 
FREQUÊNCIA: 60 HZ, SUPORTE DE INSTALAÇÃO; 
6 PARAFUSOS; 6 BUCHAS; 2M DRENO COM 
ARRUELA; 4 PORCAS-FLANGE; CARTÃO MARCA 
FURO; CABO DE ENERGIA. GARANTIA:1 ANO 
PARA O PRODUTO.  

  

3.900,00 

 

3900,00 

 

2.100,00 

 

 

1.800,00 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ASPECTOS DA PROGRAMAÇÃO 

E GESTÃO DA BIBLIOTECA A PARTIR DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE 
MODERNIZAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS, PODER EXECUTIVO, com sede na 
Prefeitura Municipal de Campina das Missões, CNPJ nº 87.612.859/0001-30, Avenida Santa Teresa, 821, 
centro, Campina das Missões, RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr Carlos Justen, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa (...), estabelecida à rua (endereço 
completo), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º (.   ),doravante denominada 
CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na cláusula primeira - do objeto, resolvem firmar o 
presente CONTRATO ADMINISTRATIVO (nos permissivos termos da Lei Federal nº. 8666/93 e na 
conformidade da Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 31/2021, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de Acervo literário e Equipamentos para 
Modernização da Biblioteca Pública Municipal José de Alencar, conforme segue: 

Item Descrição Unid. Quant. 
MARCA/ 
MODELO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 O  preço  para o  objeto acima descrito e identificado  também  nas  quantias é de R$ ........(.
 ), aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a aquisição: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 

3.1 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

Fonte de 
Recurso 

06.05 13 392 6004 2.633 44.90.52 916 1700 

06.05 13 392 6004 2.633 44.90.52 3160 1207 

06.05 13 392 6004 2.633 44.90.52 916 1700 

06.05 13 392 6004 2.633 44.90.52 3160 1207 

06.05 13 392 6004 2.633 3.3.90.30 3159 1207 

06.05 13 392 6004 2.633 3.3.90.30 913 1700 
CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA 

4.1 O prazo de entrega dos produtos contratados é de até 20 (vinte) dias, a contar da emissão da 
ordem de fornecimento do Município. 

4.2 O objeto deverá ser entregue no Município de Campina das Missões, sito na Avenida Santa 
Teresa, nº 821, em horário de expediente. 
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4.3 Verificada a desconformidade dos produtos, a contratada deverá promover as correções 
necessárias no prazo máximo de 05 (cinco dias), sujeitando-se às penalidades previstas neste contrato. 

4.4 Os produtos a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 
completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

4.5 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o recebimento do objeto e mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

5.2 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo, número do pregão eletrônico, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento dos produtos e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

CLÁUSULA SEXTA - A VIGÊNCIA 

6.1 O presente instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2021. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 

7.1 A garantia relativa à qualidade dos produtos, à prevenção e à reparação de danos, deverá ser de 
no mínimo 12 meses. 

7.2 A contratada deverá apresentar Atestado de Garantia dos produtos, o qual deverá ser idêntico ao 
fornecido aos demais consumidores, porém não poderá ser inferior a 12 meses, passando a contar da 
efetiva entrega dos produtos. 

7.3 Os custos com eventuais deslocamentos, para fins de assistência técnica, troca e revisões, no 
período de garantia dos produtos, serão de responsabilidade da contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1 Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Único: A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até 
o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção  do objeto do contrato pelo 
CONTRATADO na forma que o mesmo determinar. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

9.1 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções: 

a) Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 2% sobre o valor do último 
lance ofertado; 

b) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados; 

c) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 
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d) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do Contrato; 

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

f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

 

9.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o caso. 

9.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E VINCULAÇÃO 

10.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução contratual será do Servidor Público Municipal, 
............................................ - CPF ........................................., conforme Portaria nº ............/2020, ou outro 
servidor especificamente designado por este, e apresentado à contratada para conhecimento. 

10.2 O objeto contratual, reger-se-á pelas condições constantes no Processo Administrativo nº 
31/2020, Edital de Pregão Eletrônico nº 31/2021 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores, o qual deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas, respondendo as mesmas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões, RS, para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas do presente contrato. 

 E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato Administrativo em três 
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Campina das Missões, RS, ........ de ........ de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
CARLOS JUSTEN 

CONTRATADA  
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

FISCAL DO CONTRATO 
......................................................  

 
 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 

_______________________                                              _______________________ 
                               CPF:                                                                                           CPF: 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROPONENTE/RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

LOTE 
ITEM 

Descrição 
MARCA/
EDITOR

A 

PREÇO 
UNIT 

1 Lit. 
Autores 
Gaúchos 

01 
LENDAS DO SUL 

  

 
02 

ANTOLOGIA POÉTICA 
  

 03 EM ALGUM LUGAR DO PARAÍSO   
 04 ANA TERRA    
 05 A VOLTA DO GATO PRETO   
  VALOR TOTAL DO LOTE   

02 Lit 
Autores 

Brasileiros: 

01 COLEÇÃO CLÁSSICOS DA LITERATURA 
BRASILEIRA – 10 VOL Iracema, Senhora, Dom 

Casmurro, O Ateneu, Os Sertões, Memórias de um 
Sargento de Milícias, A Moreninha, O Cortiço, Triste 
Fim de Policarpo Quaresma e Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. Autores: José de Alencar; 
José de Alencar; 

Machado de Assis; 
Raul Pompeia; 

Euclides da Cunha; 
Manuel Antônio de Almeida; 

Joaquim Manuel Macedo; 
Aluísio Azevedo; 

Lima Barreto; Machado de Assis. 

  

03 Lit 
Autores 

Brasileiros: 

01 
COISAS DA VIDA 

  

 02 IRACEMA   
 03 CADEIRA DE BALANÇO   
 04 CORREIO PARA MULHERES   
  VALOR TOTAL DO LOTE   

04 Lit de 
autores 
latino- 

americanos: 

01 

TEUS PES TOCO NA SOMBRA E OUTROS 
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 02 ANGÚSTIA   
 03 VIDAS SECAS   
 04 O HERÓI DISCRETO   
 05 CAPITÃES DA AREIA   
  VALOR TOTAL DO LOTE   

05 Lit 
autores 

universais 

01 
O ÚLTIMO MAGNATA   

 02 
O CERNE DA QUESTÃO   

 03 
OS ENSAIOS   

 04 
O GATO MOLHADO E A ANDORINHA SINHA   

  VALOR TOTAL DO LOTE   
06  01 A CAVERNA DOS DINOSSAUROS – 6V   

07 01 
A JORNADA DE HIRO – 4V   

08 01 A LENDA DOS GUARDIÕES – 15V   
09 01 AS CHAVES DO REINO – 7V   
10 01 GAROTAS DO O LIMPO – 6V   
11 01 ASTROSSAUROS – 9V   
12 01 ATITUDE – 4V   
13 01 AVENTURAS RADICAIS – 5V   
14 01 

BOLA NA REDE – 6V   
15 01 ROTHERBAND – 6V   
16 01 

CAPITÃO INCRÍVEL – 3V   
17 01 CATHY CASSIDY – 4V   
18 01 

CINCO FAMOSOS NO CASO – 5V   
19 01 COLÉGIO DE PRINCESAS – 3V   
20 01 

DELTORA – 9V   
21 01 DELTORA QUEST – 6V   
22 01 DIAMONT BROTTERS – 3V   
23 01 EJ 12 AGENTE RADICAL – 6V   
24 01 

ESTUDIO DE DANÇA – 7V   
25 01 FADINHA ANINHA – 6V   

26 01 
FAMILIAS MALUCAS – 8V   

27 01 FRANKIE PICKLE – 3V   
28 01 FREAK TREET – 4V   

29 01 GALAXI ZACK – 3V   
30 01 GAROTAS DA RUA BEACON – 22V   

31 01 GATINHO MÁGICO – 6V   
32 01 GO GIRO – 30V   

33 01 GOSEBUMPS – 25V   
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34 01 HERÓI 108 V3   

35 01 
JAQUELINE WILSON – 3V   

36 01 KATIE KAZOO – 6V   

37 01 
KLINKUS CORTIÇA – 4V   

38 01 MILLA E SUGAR – 12V   

39 01 
NANNY PIGGINS – 6V   

40 01 O AMULETO – 5V   

41 01 
O RESGATE DOS DINOSSAUROS – 6V   

42 01 OS FANTASMAS DE DEREK STONES – 4V   

43  SÓ GAROTA ENTENDE – 4V   
44 

Quadrinhos 
01 

DE VOLTA PARA O FUTURO – EM QUADRINHOS   

 
02 MONTEIRO LOBATO EM QUADRINHOS – 

AVENTURAS DE HANN STADEN 
  

 
03 

FAZENDO MEU FILME – EM QUADRINHOS – VOL 1 
– ANTES DO FILME COMEÇAR 

  

 
04 

COLEÇÃO CONTOS CLÁSSICOS EM QUADRINHOS 
– 10V 

  

  VALOR TOTAL DO LOTE   

45 KIT 
GABINETE 
PADRÃO 

ATX 
VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
01 

Kit gabinete padrão ATX Vertical com duas baias ou 
superior, montado, na cor preta, com no mínimo duas portas 
USB frontais contendo: - processador in box (processador + 
cooler) contendo no mínimo 4 núcleos de 3.5 Ghz, 8 Mb de 
memória cachê; - memória RAM padrão DDR4 de 4GB; - 
disco rígido padrão SATA 3 – 7.200 RPM com capacidade 
de armazenamento de 500 GB; - fonte de alimentação 
dimensionada de acordo com o consumo de energia total do 
sistema com cabo de energia; - unidade óptica com leitor e 
gravador de DVD (DVD+RW);- leitor de cartões conexão 
USB, interno, para baia de 3,5”; - placa controladora 
(motherboard) com interfaces de vídeo e rede nos padrões 
10/1000 incorporados, CD de drivers e manual. Com 
Sistema Operacional Windows 10 Professional, registrado e 
com selo da Microsoft. 

  

46 AR 
CONDICIO

NADO 
SPLIT 

 
 
 
 
 
 
01 

AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE 24.000 
BTUS 220V, CICLO QUENTE E FRIO - INVERTER, 
COR BRANCA, CONTROLE DE TEMPERATURA 
DE 18°C A 32°C, VELOCIDADES: BAIXA, MÉDIA E 
ALTA, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO 
1980 WATTS,CONTROLE REMOTO, FILTRO HD, 
DIRECIONADOR 
VERTICAL:AUTOMÁTICO,DIRECIONADOR 
HORIZONTAL:MANUAL, TIMER, VENTILAÇÃO, 
FUNÇÃO DESUMIDIFICAR, FUNÇÃO SIGA-ME, 
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FUNÇÃO SWING,FUNÇÃO TURBO:SUPER 
TURBO,FUNÇÃO SONO BOM, FUNÇÃO 
LIGA/DESLIGA DISPLAY, COMPRESSOR 
ROTATIVO, VAZÃO DE AR: 1050 M³/H, NÍVEL DE 
RUÍDO: 2 DBA, GÁS REFRIGERANTE: R-410ª, 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:A, VOLTAGEM: 
220V, CONSUMO DE ENERGIA: 41,8 KW/H, 
FREQUÊNCIA: 60 HZ, SUPORTE DE 
INSTALAÇÃO; 6 PARAFUSOS; 6 BUCHAS; 2M 
DRENO COM ARRUELA; 4 PORCAS-FLANGE; 
CARTÃO MARCA FURO; CABO DE ENERGIA. 
GARANTIA:1 ANO PARA O PRODUTO.  

LOCAL, DATA. 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: Pregão Presencial       31/2021 
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... 
e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
 
 
 
.........................................................................  
(data)  
 
 
.........................................................................  
(representante legal)  
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ANEXO   V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
NOS QUADROS DA EMPRESA 

 

(Item 5.1.1) A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir número) por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de 
Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não 
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 

_____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser  assinada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário. 

 

 

 

 

 


