
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2019 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 

 
Município de Putinga 
Tipo: menor preço por item 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Processo Licitatório objetivando contratação de 
empresa prestadora de serviços para ministrar aulas 
de musicalização para alunos da Educação Infantil. 

 
 

O Município de Putinga-RS, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 11/2019 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a ser processado e julgado 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 092/2019, e em 
conformidade com as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como as 
condições estabelecidas no presente Edital. 

A sessão pública será realizada nas dependências do Centro Administrativo Municipal - 
Sala de Licitações, sito na Rua Duque de Caxias, nº 333, Bairro Centro, neste Município, no 

dia 22 de março de 2019, com início às 13:30 horas, horário de Brasília - DF. Ocorrendo 
decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 
na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário, independente ente de nova comunicação. 

1 - DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação visa contratação de empresa prestadora de serviços para ministrar 
aulas de musicalização para alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, 4 
horas semanais. 

2 - DA HABILITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer interessados que atenderem a 
todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto às de 
documentação. 
2.2 - Em caso de apresentar-se o sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento 
específico no qual estejam expressos os seus poderes para exercer e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
2.3 - Não será admitida a participação de empresas: 
2.3.1 - Na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em consórcios e que sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 



 

2.3.2 - Concordatárias, em recuperação judicial ou em processo falimentar, sob o concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
2.3.3  -  Que  estejam  com  o  direito  de  licitar  e  contratar  declarado  suspenso  pela 
Administração Pública; 
2.3.4 - Que estejam cumprindo pena de Declaração de Inidoneidade imposta por qualquer 
ente da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 
3.1 - Cada licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro com apenas 
um representante legal que, devidamente identificado e habilitado por meio legal, será o 
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 
3.2 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada 
independentemente dos envelopes, para análise pela Equipe de Apoio. 
3.3 – No ato de credenciamento deverá o licitante apresentar declaração em atendimento ao 
inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002 (conforme Anexo II). Entretanto, se esta não 
estiver anexada, o credenciado poderá preenchê-la e assiná-la no momento do 
credenciamento. 
3.4 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a)  se realizado por  dirigente, proprietário, sócio  ou  assemelhado da empresa proponente, 
deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado.  Em  se tratando  de  sociedade comercial  ou  sociedade por ações, 
deve estar acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de  
sociedade civil, o responsável deve apresentar a inscrição do ato constitutivo, 
acompanhado  de  prova  de  diretoria  em  exercício.  Em  se  tratando  de   empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, deve ser apresentado o decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame. 
a.1) em todas as hipóteses é obrigatória a apresentação de documento de identidade. b) se o 
credenciamento for realizado por representante  legal, este deverá apresentar: 
b.1) procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, 
acompanhado do ato constitutivo da empresa, que comprove a legitimidade do outorgante. 
b.1.1) Se o reconhecimento de firma na procuração for do outorgante assinando 
expressamente pela empresa, fica dispensado da apresentação do ato constitutivo, vez que 
o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário, deverá ainda constar 
a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública. 
b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo III deste edital) outorgado 
pelo(s) representante(s) legal(ais) da licitante, comprovando a existência dos necessários 
poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame.  Deverá  ser acompanhado  do   ato    de    investidura    do     outorgante como dirigente da 
empresa. 
b.3) documento de identidade 
c) se empresa  individual, o registro comercial, devidamente registrado; 



 

3.5- Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é 
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação. 
3.6- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora  dos  envelopes, 
no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra 
como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
3.7- Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados na sua forma original 
ou por 
intermédio de cópia autenticada por cartório ou autoridade municipal competente. 
 
4 - DA PROPOSTA FINANCEIRA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1 - A proposta financeira e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa a identificação da licitante e os seguintes dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA 
ENVELOPE N° 01 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2019 
LICITANTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA  
ENVELOPE N° 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2019 
LICITANTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
5.1 - A proposta, nos termos do item 4.1 da cláusula 4, deverá ser apresentada datilografada 
ou  impressa  por  meio  eletrônico  em  folhas  sequencialmente  numeradas     e rubricadas,   
sem   rasuras,   ressalvas   ou   entrelinhas,   redigidas em linguagem clara, sendo a última 
datada e assinada pelo representante legal da empresa. Além disso, deverá apresentar as 
seguintes informações: 
a)  razão  social  completa  da  empresa,  endereço  atualizado,  telefone/fax/e-mail  (se 
houver), 
a.1) n.º do CNPJ, que devera ser o mesmo para participação na licitação e emissão do 
documento fiscal (Nota Fiscal ou Fatura) para efeitos de cobrança. 
a.2) nome da pessoa indicada para contatos com o respectivo nº do telefone convencional e 
celular (se tiver); 
b) conter as especificações e características detalhadas do item ofertado, frente à 
especificação contida no Anexo I, deste Edital de modo que o Pregoeiro possa facilmente 
constatar que as especificações deste Edital foram ou não atendidas. 



 

5.2 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme disposto no art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº 
8.666/93 e no art. 
6º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 
5.3 – Preço mensal líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 
operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante 
vencedora. 
5.4 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 
também em eventual contratação. 
Nota: Com base em pesquisa de mercado, outros municípios, serão desclassificadas as 
propostas de preço superior a R$ 1.100,00 (mil e cem reais). 
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.1 da cláusula 4, 
deverá conter os seguintes documentos: 
 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,  
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste sub-item; 
d)  Ato  constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas  
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir. 
6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste sub-item não precisarão 
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
 
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) emitido a menos de 3 
(três) meses; 
b) Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal 
do estabelecimento licitante da Pessoa Jurídica; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (CND da Fazenda Federal e Dívida Ativa da 
União), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade junto à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS); 
e) a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 



 

 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta; 
 
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Habilitação mínima em nível de Ensino Médio, com cursos de capacitação na área de 
música. 
b) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, declarando que a licitante presta/prestou serviços em funções similares às 
constantes do objeto da presente licitação. 
 
6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que 
não foi declarada  inidônea  e  não  está  impedida  de  contratar  com  o  Poder  Público,  ou  
suspensa  de contratar com a Administração Pública, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes (Anexo IV); 
b) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (Anexo V). 
 
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.2.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso 
informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias 
da data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos 
documentos, ressalvados os documentos emitidos uma só vez para a licitante. 
6.2.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por 
qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente; 
6.2.1.1.1 - As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe 
de apoio, nos termos do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, até 1 hora antes do horário previsto 
para o ato de abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias   se   façam   
acompanhar   dos   documentos   originais,  sendo   esses   últimos devolvidos, após a 
autenticação requerida, ao representante legal presente. 
6.2.2 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte serão observadas as 
disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
7- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em 
envelopes separados os documentos de habilitação e a proposta de preços. 
7.3 – Durante os trabalhos somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, da 
pessoa devidamente credenciada. 
7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro considerará o menor preço das condições 
estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas: 



 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
7.5 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
c) Os lances não poderão ser inferior a R$ 50,00 reais. 

7.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 
de preços. 
7.7 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 
ordem de lances. 
7.10 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
7.11 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante,  na ordem  decrescente dos  preços,  sendo admitida a disputa para toda a 
ordem  de classificação. 
7.12 – É vedada a oferta de lance iguais com vista ao empate. 
7.13 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste edital. 
7.14 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes neste Edital. 
7.15 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
7.16 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a aquisição, podendo o Pregoeiro 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
7.17 - Cada etapa competitiva terá duração máxima de 05 (cinco) minutos. 
7.18 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará se participam da licitação microempresas ou empresas 
de pequeno porte. Em caso positivo, verificará a ocorrência de empate, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, conforme segue: 
7.18.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 



 

7.18.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão. 
7.18.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
7.18.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 7.18.3., serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 7.17.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
7.18.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de  pequeno  porte,  será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.18.6. Na hipótese da não - contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.18.7. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.19. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-
o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito 
da mesma. Aceita a proposta, passará  ao  exame da  habilitação da licitante.  Se habilitada 
a  licitante,  o Pregoeiro  a declarará vencedora  e abrirá prazo  aos  demais  licitantes  para 
manifestarem  sua intenção de recurso, a qual será registrada em ata. 
7.20  - A classificação  dar-se-á pela ordem  crescente de preços  propostos  e aceitáveis.  
Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com o preço de mercado e oferta de menor preço unitário para o 
objeto licitado. 
7.21 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, nenhuma vantagem não 
prevista no edital. 
7.22 - Da sessão Pública do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, e da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos. 
7.23 - A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Putinga. 
7.23 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1 - No final da sessão, o licitante que tiver a intenção de recorrer deverá manifesta-se 
imediata e motivadamente, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar suas 
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 



 

8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência 
do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 
vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará 
a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.6 - A adjudicação será feita por item. 
8.7 - Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 
8.7.1 - somente serão válidos os documentos originais; 
8.7.2 - quando encaminhadas via FAX-SÍMILE ou MEIO ELETRÔNICO, as razões do recurso 
serão válidas por até 24(vinte e quatro) horas, prazo em que o interessado deverá protocolar 
os originais junto à Prefeitura Municipal de Putinga; 
8.7.3 - as razões deverão ser protocoladas devidamente assinadas por seus subscritores na 
sede da Prefeitura Municipal de Putinga. 
8.7.4 - não protocolado na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor do recurso. 
 
9 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 - Os pagamentos serão efetuados até o 10° dia subsequente ao vencido. 
9.2 - A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob o número adiante 
descrito: 
2010- Manutenção   do Ensino Fundamental MDE 
2012- - Manutenção   do Ensino Infantil Creche- Fundeb 
339039 -  Outros Serviços de Terceiros PJ (933, 1178) 
 
10 - DAS PENALIDADES 
10.1 - Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante vencedor 
à multa de mora de 2% (dois por cento) ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou da 
nota de empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. 
10.1.1 A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº 10520/02 c/c nº 
8.666/93. 
10.2 Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação 
ao objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes sanções: 
I- advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
II- multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato ou do empenho, no 
caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar 
de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em 
Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 



 

III- suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução contratual 
sobrevierem prejuízos para a Administração; 
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
10.2.1 Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo 
prazo de até 5 (cinco)  anos,  impedido  de contratar  com  a  Administração  Pública,  sem  
prejuízo  das  multas previstas no edital e das demais cominações legais. 
10.3 A sanção de advertência de que trata o item 10.2, letra a, poderá ser aplicada nos 
seguintes casos: 
I – descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 
observados na prestação dos serviços; 
II – outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 
da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
10.4 A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 
verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. 
Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, 
tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE. 
 
11 - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato 
Convocatório do Pregão. 
11.1.1 - As petições deverão ser protocoladas junto à Prefeitura Municipal de Putinga, sito 
na Rua Duque de Caxias, 333 – Centro, Putinga/RS, no horário das 8h 30min. às 11h e 30min 
e das 13h 30min. às 17h 00min de segunda à sexta-feira, dirigida à autoridade subscritora 
do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 
11.1.2 - Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
11.1.3 - Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos que afete a formulação das 
propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 
11.2 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer o procedimento 
abaixo: 
11.2.1 - somente serão válidos os documentos originais; 
11.2.2 - quando encaminhados via FAX-SÍMILE ou MEIO ELETRÔNICO, esses documentos 
serão válidos por até 24(vinte e quatro) horas, tempo em que o interessado deverá protocolar 
os documentos originais junto à Prefeitura Municipal de Putinga. 
11.2.3 - não protocolado na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 
documentos. 
 
 



 

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 - 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. 
12.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada Ata 
circunstanciada dos trabalhos, na qual serão registradas as impugnações fundamentadas 
por ventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 
12.2.1   -  As   recusas   ou   as   impossibilidades   de assinaturas   devem   ser registradas 
expressamente na própria Ata. 
12.3 – Todas as propostas e documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na 
sessão, serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 
12.4 - O comunicado de abertura de licitação, bem como do resultado do presente certame, 
será divulgado através do mural constante na sede da Prefeitura do Município de 
Putinga/RS. 
12.5 - Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à 
licitação presente, quando necessários, serão formalizados através de publicação nos Jornais 
Eco regional e Notiserra e no mural constante na sede do Município de Putinga/RS, por 
meio eletrônico junto ao site www.putinga.rs.gov.br. 
12.6  -  Os  envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  dos  demais  licitantes  serão 
devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente. 
12.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
12.8 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – proposta financeira - modelo ; 
Anexo II – modelo de Declaração em atendimento ao Inciso VII do Art. 4º da Lei nº 
10.520/2002; 
Anexo III – modelo de credenciamento; 
Anexo IV - modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
Anexo V - modelo de Declaração de regularidade para com o ministério do trabalho;  
14.9 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 
legislação que rege o presente certame. 
14.10 – As informações complementares, referentes aos termos do presente Edital e do objeto 
licitado, que se fizerem necessárias deverão ser dirimidas pelo interessado na Prefeitura 
Municipal de Putinga, sito à Rua Duque de Caxias, nº 333 – Centro, Putinga/RS, no horário 
das 8h e 30min. às 11h e 30min e das 13h e 30min. às 17h de segunda à sexta-feira, fone/fax 
(0**51)3777 1200. 
 

Putinga, 11 de março de 2019. 
 

 
 

CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI 
Prefeito Municipal 

 
 



 

ANEXO I 
Proposta Financeira 

Pregão Presencial n° 11/2019 
Processo Licitatório n° 29/2019 

Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Responsável: 
E-mail: 
 

Ordem Descrição Valor Mensal 

Total 10 
meses  
(março a 
dezembro) 

01 

Contratação de empresa prestadora 
de serviços para ministrar aulas de 
musicalização para alunos da 
Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino, 4h semanais. 

  

Validade da Proposta: 

Local e Data 

Assinatura/Carimbo da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º 
DA LEI Nº 10.520/2002 (*) 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 29/2019 

 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, declaramos que 
a empresa ............................................................................................................., CNPJ nº 
....................................... cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Pregão 
Presencial nº 0   _/20   . 

 

 

 

 

............................., ............ de ......................................... de 20...... 

 

 

 

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

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 29/201 

 

Através             do             presente,             credenciamos             o(a)             Sr.(a) 
.........................................................................................., portador(a) da Cédula de Identidade n.º 
........................................... e CPF n.º ..............................................., a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de Putinga, na modalidade de Pregão Presencial, sob o n.º0     
/20   , na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa ...................................................................., CNPJ 
nº......................................, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame. 

 

.................................., ............ de ....................... de 20....... 

............................................................. Assinatura do dirigente da empresa 

(firma reconhecida como  pessoa jurídica) 

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

Nome do dirigente da empresa 

Obs.: 

 

1. caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 

 

2. este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido no 
sub item 3.3. letra “b.2”, do edital (parte grifada). 

 

3. o reconhecimento da firma do dirigente da empresa como pessoa jurídica desobrigará da 
apresentação do contrato social ou documento similar, conforme sub item 3.3, b.1 do edital. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

“DECLARAÇÃO” À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA 

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 29/2019 

 

(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 o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa 
de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 20...... 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 

 



 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 

“DECLARAÇÃO” À PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA 

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2019  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 29/2019 

 

(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 está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para 
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n°. 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 ( ). 

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

Por ser verdade assina a presente. 

..................., ............... de ................................ de 20...... 

 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do responsável/procurador Cargo do 
responsável/procurador N.° do documento de identidade 

 
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 



 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2019 
MODALIDADE PREGÃO Nº 11/2019 

 
 

  O órgão abaixo solicita autorização ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
para encaminhamento do presente processo licitatório, nos termos da lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, para a seguinte finalidade: Contratação de empresa prestadora de 
serviços para ministrar aulas de música para alunos do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino.  

Putinga, 11 de março de 2019  

 

 

KATIA MICHELINE TREVISOL ZANOTELLI 
Secretaria Municipal de Educação 

 
Indicação de Recursos: 
  
2010- Manutenção   do Ensino Fundamental MDE 
2012- - Manutenção   do Ensino Infantil Creche- Fundeb 
339039 -  Outros Serviços de Terceiros PJ (933, 1178) 
 
Visto da Contabilidade, 11 de março de 2019 
 

Autorizo o encaminhamento 
do Processo Licitatório nos 
termos da legislação em 
vigor. 

 
Em 11  de março de 2019 

 
 
 

CLAUDIOMIRO ANGELO CENCI 
Prefeito Municipal de Putinga 

 


