
 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 37/2013 
 

                         A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA, situada à  Av. Rio 
Grande do Sul, 100,  torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 14 de 
agosto de 2013, às 09 horas, na sala do Setor de Licitações, haverá abertura do 

processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para  

Aquisição de materiais diversos para oficinas de artesanato, nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal n°. 610/2013, Lei n°. 8.666/93, 
Processo Administrativo 432/2013, bem como as condições a seguir estabelecidas: 
 
1. DO OBJETO: 

1 1 – A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço por item, 
para constarem em REGISTRO DE PREÇOS, a serem fornecidos em quantidade 
compreendida entre as informadas como mínimas e máximas, quando deles o município 
tiver necessidade.  

1 2 – As quantidades serão definidas através de autorização para fornecimento, que 
só poderá ser emitida no prazo de validade do registro de preços correspondente, que será 
até 12/08/2014. 

1 3 - É objeto deste Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS, para  
Aquisição de Material materiais diversos para oficinas de artesanato, conforme segue:  

 

Item Descrição 
Quant. 

Mín. 
Quant. 
Máx. 

Valor 
Estimado 
Unitário 

01 Bobina para máquina de costura (compatível com 
Singer e brother)10 de cada 10unid 20unid R$ 0,15 

02 Agulha para máquina nº90/14(embalagem de 10 
unidades) 10unid 20unid R$ 3,25 

03 Fecho tipo velcro branco 16mm 25m 50m R$ 0,90 

04 
Placa ou base de corte para patchwork 60x45 e 
3mmm de espessura com marcação em cm de um 
lado e polegada no outro. 

1unid 4unid R$ 63,85 

05 Régua para medição de 15x60, com marcadores 
de ângulo de 30,40e 60 graus. 1unid 4unid R$ 50,65 

06 
  Régua circular de patchwork para cortar círculos 
perfeitos d 5 a 23 cm, em diversos ângulos, além de 
curvas vazadas para marcar o quilting. 

1unid 2unid R$ 122,00 

07 Régua de acrílico 3x60 1unid 6unid R$ 5,22 

08 Pé de Quilting livre, em aço inoxidável e com base 
larga de plástico. 1unid 4unid R$ 11,00 

09 
Cortador circular, lâmina de 45mm, cabo de 17cm, 
revestido com borracha antiderrapante, com trava 
de segurança, lâmina reversível para canhotos. 

1unid 6unid R$ 35,60 

10 
Lâmina para cortador circular, diâmetro da lâmina 
45 mm. 1unid 6unid R$ 13,85 



 

 

11 
Alfinete para patchwork em aço, motivo: cabeça de 
flor. Tamanho 0,6X48mm, embalagem com 80 
unid. 

10unid 80unid R$ 15,40 

12 
Agulha para costura a mão, aço niquelado, nº 06 
embalagem com 20 unidades. 10unid 20unid R$ 1,55 

13 

Tecido gorgurinho 220cm largura, 51% algodão, 
49% poliester, liso cores: verde escuro, azul, azul 
escuro, liláz, vermelho, amarelo queimado e 
laranja. 10 metros de cada cor. 

20m 70m R$ 11,60 

14 
Régua em madeira para criar bordas e 
acabamentos com espátula para patchwork, 
motivos: redonda (medidas40x14cm). 

1unid 4unid R$ 28,80 

15 
Régua em madeira para criar bordas e 
acabamentos com espátula para patchwork, 
motivos: folha (medidas 38x17,4cm). 

1unid 4unid R$ 39,90 

16 
Régua em madeira para criar bordas e 
acabamentos com espátula para patchwork, 
motivos: seta (medidas38x19cm). 

1unid 4unid R$ 31,90 

17 

Tinta acrílica fosca ou PVA para artesanato em 
madeira , embalagem com 100ml, cores: branco, 
creme, palha, marfim, areia, saara, ocre, camurça, 
amarelo ocre, preta, cereja, cerâmica, terracota, 
vinho, abóbora, verde musgo, verde oliva, verde 
pistache, verde primavera, verde maçã, sépia, 
concreto, telha, lilás, lavanda, rosa bebê, rosa chá, 
vermelho fogo, azul turquesa, azul hortência, azul 
inverno, magenta, marrom, chocolate, amarelo 
pele, amêndoa, amarelo cádmio, cerâmica clara, 
roma, goiaba queimada, rosa ciclame. 15 potes de 
cada cor. 

200 
potes 

615 
potes R$ 5,18 

18 

Cola colorida, potes plásticos de 23g cada, 
embalagem com 6 potes nas cores branco, 
amarelo ouro, vermelho fogo, azul turquesa, verde 
bandeira, preto. 

6unid 12unid R$ 6,12 

19 
Cordão encerado espessura + ou – 1mm, 100% 
poliéster 165m cone com 100gr. Cores: preto, 
creme, marrom. 2 de cada cor 

01unid 06unid R$ 11,00 

20 Papel carbono para tecido cor azul e amarelo 12 
de cada cor. 12unid 24unid R$ 1,55 

22 

Guardanapos para decoupagem, redondos 35cm 
diâmetro, com motivos de rosas 20 unid, girassóis 
20 unid, amor perfeito 20 unid, frutas 20 unid, 
natalinos 20 unid. 

50unid 100unid R$ 0,80 

23 

Guardanapos para decoupagem, quadrados 33X33 
com motivos safari de onça, morangos com folhas 
e flores brancas, floral, borboletas, abóboras, galos 
e galinhas, poá, natalinos pacote com 20 unidades 
cada. 

4unid 8unid R$ 0,90 

24 Papel para decoupagem, impressão couchê brilho 
90g, tamanho 36X53 motivo T 204- feirinha, milho 5fls 10fls R$ 3,20 



 

 

na espiga, tomates, cenouras, morangas. 

25 
Papel para decoupagem, impressão couchê brilho 
90g, tamanho 36X53 motivo T 205- granja, motivos 
galos e galinhas. 

5fls 10fls R$ 3,20 

26 
Papel para decoupagem, impresão couchê brilho 
90g, tamanho 50X70 motivo T 112- os sapecas 
motivo de meninos com bola e skate 

5fls 10fls R$ 3,20 

27 
Papel para decoupagem, impressão couchê brilho 
90g, tamanho 50X70 motivo T 102 – as sapecas 
motivos de meninas. 

5fls 10fls R$ 3,20 

28 
Papel para decoupagem, impressão couchê brilho 
90g, tamanho 33X34 motivo T 346 – divas glamour 
motivos sapatos, chapéus e caixas 

5fls 10fls R$ 3,20 

29 
Papel para decoupagem, impresão couchê brilho 
90g, tamanho 33X34 motivo T 343 oceano motivos 
cavalos marinhos, estrelas do mar. 

5fls 10fls R$ 3,20 

30 
Papel para decoupagem, impresão couchê brilho 
90g, tamanho 33X34 motivo T 341 elefantes. 5fls 20fls R$ 3,20 

31 Argolas para chaveiro com pedaço de corrente. 100uni
d 300unid R$ 0,09 

32 

Kit para craquelado, verniz base e craquelador, 
cada frasco com 60ml, composição verniz base: 
resina de emulsão acrílica, água aditivos e 
conservantes. Composição craquelador: resina de 
dispersão estirencial (base água), aditivos e 
solventes. Cores: vermelho 10 unid, preto 20 unid, 
branco 10 unid, marrom 10 unid, incolor20 unid. 

20kit 70kit R$ 14,90 

33 

Viés de algodão, largura 35mm 100% algodão, rolo 
com 20 metros. Cores: vermelho vivo 10 unid, 
verde vivo 10 unid, rosa forte10unid, roxo ou lilás 
10 unid, preto 20 unid, verde musgo10 unid, 
marrom escuro10 unid, laranja 10 unid. 

20pçs 80pçs R$ 5,95 

34 

Viés de algodão, largura 35mm 100% algodão, rolo 
com 20 metros estampados, cores: branco com 
flores laranja miúdas, branco com flores miúdas 
rosa, branco com flores miúdas azul, preto com 
arabescos, preto com poá branco, lilás com poá 
branco, vermelho com poá preto, vermelho com 
flores miúdas azul, preto com flores brancas (10 
pçs de cada cor) 

20pçs 80pçs R$ 12,24 

35 

Viés de algodão, largura 24mm  100% algodão, 
rolo com 20 metros. Cores: vermelho vivo, preto, 
lilás, laranja, verde vivo, verde musgo (6 rolos de 
cada cor. 

20pçs 36pçs R$ 6,25 

36 

Botão de plástico decorativo opaco, 3cm diâmetro, 
com 4 furos. Cores: verde musgo, branco, 
vermelho, preto, amarelo, laranja, lilás, marrom, 
roxo, marfim (100 unid. de cada cor, separados em 
embalagem de 50 unidades). 

500uni
d 1000unid R$ 0,40 



 

 

37 

Botão de plástico decorativo opaco, 1 1/2cm 
diâmetro, com 4 furos. Cores: verde musgo, 
branco, vermelho, preto, amarelo, laranja, lilás, 
marrom, roxo, marfim (100 unid. de cada cor, 
separados em embalagem de 50 unidades). 

500uni
d 1000unid R$ 0,30 

38 

Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, com 5 motivos diferentes dentro da 
largura, sendo que cada motivo tem em média 
25cm. Tonalidades na cor verde. 

10m 20m R$ 19,90 

39 

Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, com 5 motivos diferentes dentro da 
largura, sendo que cada motivo temem média 
25cm. Tonalidades na cor marrom. 

10m 20m R$ 19,90 

40 

Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, com 5 motivos diferentes dentro da 
largura, sendo que cada motivo temem média 
25cm. Tonalidade na cor amarela. 

10m 20m R$ 19,90 

41 

Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, com 5 motivos diferentes dentro da 
largura, sendo que cada motivo temem média 
25cm. Tonalidades na cor lilás 

10m 20m R$ 19,90 

42 

Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura,  estampas de flores miúdas ou 
arabescos. Cores: vermelho ( 4 tons, sendo 5 
metros de cada), verde( 4 tons sendo 5 metros de 
cada ), marrom( 4 tons sendo 5 metros de cada ), 
lilás ( 4 tons sendo 5 metros de cada ), azul( 4 tons 
sendo 5 metros de cada) , cinza( 4 tons sendo 5 
metros de cada) , laranja( 4 tons sendo 5 metros 
de cada ), rosa (4 tons sendo 5 metros de cada )  e 
amarelo ( 4 tons sendo 5 metros de cada ) 20 
metros de cada cor. 

60m 180m R$ 19,90 

43 
Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, cor vermelho com Poá miúda na cor 
preta. 

10m 20m R$ 19,90 

44 
Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, cor preto com poá miúdo branco. 10m 20m R$ 19,90 

45 
Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, cor branca com flores miúdas ou 
arabescos na cor branca (4 estampas diferentes) 

10m 20m R$ 19,90 

46 
Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, cor  pink com poá miúdo na cor 
branca. 

10m 20m R$ 19,90 

47 
Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, cor marfim com flores miúdas ou 
arabescos na cor marfim (4 estampas diferentes). 

10m 20m R$ 19,90 

48 

Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura com motivos natalinos: xadrez 
vermelho  e verde, flores douradas e vermelhas, 
papai noel, velas, árvores de natal, sinos e laços, 

10m 36m R$ 19,90 



 

 

folhas de azevinho, pinha, vermelho com 
arabescos dourados ( 3 metros de cada cor). 

49 
Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura, cor  branco com flores e arabescos 
na cor preta (4 estampas diferentes). 

10m 20m R$ 19,90 

50 

Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,40 largura. Motivo flores preto e branco, e flores 
brancas e preto. Desenho CL 2414 (6 metros de 
cada cor). 

6m 12m R$ 19,90 

51 

Tecido para fuxico e patchwork, 100% algodão, 
1,50 largura, liso, fio NE 30/1. Cores: verde, rosa, 
lilás, palha, marrom, roxo, preto, mostarda (3 
metros de cada cor). 

12m 24m R$ 19,90 

52 
Tecido Feltro Image, 100% poliéster, estampado, 
145 de largura. Estampas: poá de fundo vermelho, 
azul, rosa, verde ( 3 metros de cada cor) 

6m 12m R$ 12,35 

53 
Tecido Feltro Image, 100% poliéster, estampado, 
145 de largura. Motivos: florzitas, cores: vermelho, 
azul, amarelo ( 3 metros de cada cor) 

3m 9m R$ 12,35 

54 
Tecido Feltro Image, 100% poliéster, estampado, 
145 de largura. Cores:  preto, vermelho amarelo, 
verde, branco (2m de cada cor) 

5m 10m R$ 12,35 

55 
Tecido Feltro Image, 100% poliéster, estampado, 
145 de largura. Motivos: borboletas. Cores: preto, 
branco, rosa e azul (3 metros cada cor) 

3m 9m R$ 12,35 

56 
Tecido Feltro Image, 100% poliéster, estampado, 
145 de largura. Motivos: listras. Cores azul, rosa e 
lilás (3 metros cada cor) 

3m 9m R$ 12,35 

57 Refil de cola quente fina sendo pacotes de 1 kg 1und 3unid R$ 33,35 
58 Cola branca extra para artesanato tubo de 1kg 3uni 6unid R$ 14,10 

59 

Tesoura para costureira, lâmina de 7 polegadas, 
em aço inox,com parafuso ajustável, com cabo em 
polipropileno, anatômico para destro e canhoto. 
Comprimento 195mm, largura 69mm, altura 11mm 

6unid 18unid R$ 17,75 

60 Linha para costura pesponto cor preta caixa com 
10 unidades cada 25cxs 50cxs R$ 9,99 

61 Linha para costura 100% poliéster fio 120 cone 
com 2000 jds cor branca e preta 10 de cada cor 10unid 20unid R$ 3,55 

62 Linha para costura invisível caixa com 10 unidades 
cada 10cxs 20cxs R$ 19,50 

63 
Conta acrílica quadrada 20X20mm com passante 
cores: transparente, verde, vermelha, lilás, azul, 
rosa (100 unidades de cada cor) 

300uni 600unid R$ 0,20 

64 
Conta acrílica gota com passante 50X25mm cores: 
transparente, verde, vermelha, lilás, azul, rosa (100 
unidades de cada cor) 

300uni 600unid R$ 0,95 

65 
Conta acrílica redonda 20X20mm com passante 
cores: transparente, verde, vermelha, lilás, azul, 
rosa (100 unidades de cada cor) 

300uni 600unid R$ 0,30 



 

 

66 
Conta acrílica balão 50X25mm com passante 
cores: transparente, verde, vermelha, lilás, azul, 
rosa (100 unidades de cada cor) 

300uni 600unid R$ 0,95 

67 
Conta acrílica redonda 10X10mm com passante 
cores: transparente, verde, vermelha, lilás, azul, 
rosa (100 unidades de cada cor) 

300uni 600unid R$ 0,03 

68 
Conta acrílica redonda 5X5mm com passante 
cores: transparente, verde, vermelha, lilás, azul, 
rosa (100 unidades de cada cor) 

600uni
d 1200unid R$ 0,02 

69 
Conta acrílica balão 5X5mm com passante cores: 
transparente, verde, vermelha, lilás, azul, rosa (200 
unidades de cada cor) 

600uni
d 1200unid R$ 0,03 

70 
Conta acrílica coração 45mm com passante cores: 
transparente, verde, vermelha, lilás, azul, rosa (200 
unidades de cada cor) 

300uni 600unid R$ 0,95 

71 Conta plástica redonda 5X5mm com passante cor: 
preta e branca (300 de cada cor) 300uni 600unid R$ 0,02 

72 Conta plática redonda 10X10mm com passante 
cor: preta e branca (300 de cada cor) 300uni 600unid R$ 0,03 

73 Fio nylon nº 30 rolo com 100 metros 10uni 20unid R$ 3,20 

74 Fio silicone 0,6mm transparente rolo com 100 
metros 05unid 10unid R$ 6,85 

75 Chaton redondo 10mm prata, vermelho, dourado 
(300 de cada cor) 

300uni
d 900unid R$ 0,10 

76 Chaton gota 15mm prata, vermelho, dourado 100uni
d 300unid R$ 0,10 

77 Chaton navete 15mm prata, vermelho, dourado 100uni
d 300unid R$ 0,10 

78 Chaton redondo 15mm vermelho, dourado, prata 100uni
d 300unid R$ 0,10 

79 

Tesoura para costureira, lâmina de 8 polegadas, 
em aço inox,com parafuso ajustável, com cabo em 
polipropileno, anatômico para destro e canhoto. 
Comprimento 213mm, largura 80mm, altura 11mm 

06unid 18unid R$ 21,25 

80 Tesoura escolar artesanal de picotar papel e EVA 
para destros e canhotos 10unid 20unid R$ 4,40 

81 
Pistola de cola quente pequena, corpo injetado em 
plástico, ponta metálica, tensão 127/220V c.a. 
Potência 30 a 40 watts 

4unid 8unid R$ 9,90 

82 Termolina leitosa pote com 100ml 06unid 12unid R$ 3,90 

83 Canela em pau tamanho grande, molho com 500 
gr aproximadamente 1kg 5kg R$ 29,90 

84 Pano de copa alvejado 100% algodão com bainha 
45X70 50unid 100unid R$ 2,30 

85 Arame floral, laminado nº 22, peça com 20 metros 25pçs 50pçs R$ 5,95 

86 Arame floral, laminado nº 28, peça com 20 metros 25pçs 50pçs R$ 5,95 

87 Tecido emborrachado, largura 140cm. Cor: cinza, 
creme (10 metros de cada cor) 10m 20m R$ 30,85 

88 Tinta para tecido 37ml cor: branco, preto, ocre 08unid 16unid R$ 2,34 



 

 

ouro, rosa chá, azul, sépia, verde bandeira, 
marrom (2 unid. de cada cor) 

89 
Lixa para madeira, tamanho 225X275mm, pacote 
com 50 folhas. Grano 150, 220, 360 (3 pacotes de 
cada) 

03pcte 09pcte R$ 57,00 

90 Plástico transparente grosso para forrar mesa 
20mm, rolo com 50m 01unid 02unid R$ 455,00 

91 Marabú branco e preto  com aproximadamente 
186cm de comprimento 5 unidades de cada cor 05unid 10unid R$ 1,95 

92 Primer pra metal, a base de água 10unid 20unid R$ 7,88 
93 Primer para pet, a base de água 05unid 10unid R$ 7,28 
94 Primer para vidro, a base de água 05unid 10unid R$ 7,28 

95 Tecido algodão crú, 100% algodão pré-lavado 
1.50cm largura lavado 25m 50m R$ 15,90 

96 Avental de algodão crú 100% algodão com bainha 40unid 80unid R$ 9,30 

97 Verniz acrílico fosco e brilhante, 100ml  solúvel em 
água 20 unidades de cada 20unid 40unid R$ 4,98 

98 
Fita cetim dupla mimosa nº1, cores, rosa, laranja, 
branca, preta, verde, lilás, vermelha, sendo 20m de 
cada cor 

70m 140m R$ 0,19 

99 
Fita cetim dupla nº2, cores, rosa, laranja, branca, 
preta, verde, lilás, vermelha, sendo 20m de cada 
cor. 

70m 140m R$ 0,23 

100 Papel cola termocolante 25m 50m R$ 5,70 
101 Musgo seco pacote de + ou - 100gr 5pct 15pct R$ 4,65 
102 Agulha de cego embalagem com 12 unidades 5 emb 15 emb R$ 8,90 
103 Goma laca 100ml 05nid 10unid R$ 4,70 

104 
Tinta relevo dimensional 3D metalic, 35ml, cores: 
cobre, ouro,lilás, chocolate, azul e verde (5 unid. 
de cada cor) 

15unid 30unid R$ 3,20 

105 Fibra siliconada pacotes de 1Kg 25pcts 50pcts R$ 17,85 

106 

Tinta decorativa metal color 60ml, cores: laranja, 
rosa, vermelha, cereja, lilás, magenta, violeta, 
lavanda, azul, verde musgo, verde oliva, ouro, 
dorado solar, ouro velho, bronze, cobre, marrom (5 
de cada cor) 

40unid 85unid R$ 6,85 

107 Tesoura de picote zig-zag para tecido, com cabo 
emborrachado e anatômico medida 8.5X23cm 03unid 06unid R$ 45,75 

108 Caneta marcador permanente 2 pontas fina e 
grossa cor preta 05unid 10unid R$ 3,70 

109 Pinta bolinha 05unid 10unid R$ 5,05 
110 Papel adesivo para decoupagem 10X10 elefante 15unid 30unid R$ 1,35 
111 Papel para arte francesa medida 21X31 - ref.:AF 50unid 100unid R$ 3,45 

112 Papel para arte francesa medida 30X30 - 
ref.:AFQG 50unid 100unid R$ 5,28 

113 Papel para decoupagem medida 48X54 15unid 30unid R$ 3,00 

114 Papel adesivo para decoupagem, medidas: 20X20 
ref.:D20 35unid 70unid R$ 1,70 



 

 

115 Papel adesivo para decoupagem, medidas: 11X14 
ref.ADPG 35unid 70unid R$ 1,70 

116 Papel adesivo para decoupagem, 
medidas:15X21.3 ref.DAGP 35unid 70unid R$ 1,70 

117 

Papel adesivo para decoupagem, medidas:  ref.DG 
22.8X30.8 com motivos de abelhas (10) para cada 
medida, corações(10)para cada medida, 
joaninhas(10)para cada medida, flores(10)para 
cada medida, borboletas(10)para cada medida, 
meninos(10) para cada medida e meninas(10) para 
cada medida medida ) 

35unid 70unid R$ 3,65 

118 
Papel adesivo tipo faixa para adesivo, medida 
47X7, motivos: abelhas, galinhas e flores (20 para 
cada motivo 

30unid 60unid R$ 1,50 

119 

Botão em MDF forrado com tecido, motivos: casa 
de passarinho, morangas, borboletas, cachorros, 
gatos, pássaros, abelhas, bules, xícaras, cenouras, 
colméia, corações, cupcake, estrelas, flores, 
galinha, laços, libélula, maçã, porco, regador, sapo, 
vaca, papai noel com barba, flor de advento, 
docinhos, presentes, árvore de natal, rena, sino (10 
de cada) 

150uni
d 310unid R$ 1,25 

120 

Carimbo em acrílico totalmente transparente, 
motivos: brilho de luz(63), botão(35), coração(33), 
floco de neve(59), sapinho(47), estrela(61), 
rococó(39), rococó quadrado(31) (3 de cada) 

12unid 24unid R$ 8,15 

121 Carimbo em acrílico totalmente transparente, 
motivos: flores XLL(98) (3 de cada) 01unid 03unid R$ 27,25 

122 Carimbo em acrílico totalmente transparente, 
motivos: flor G(105) (3 de cada) 01unid 03unid R$ 13,80 

123 Carimbo em acrílico totalmente transparente, 
motivos: flor XL(101) (3 de cada) 01unid 03unid R$ 19,75 

124 
Pincel filete liner cabo madeira curto cor verde 
metálico escuro com pêlos sintéticos nº 2/0 -
ref.755 

10unid 20unid R$ 6,33 

125 
Pincel chanfrado angular cabo madeira verde 
metálico escuro com virola de alumínio e pêlos 
sintéticos nº 10 - REF.:331 

15unid 30unid R$ 6,90 

126 
Pincel chanfrado angular cabo madeira verde 
metálico escuro com virola de alumínio e pêlos 
sintéticos nº 12 REF.:331 

15unid 30unid R$ 8,13 

127 
Pincel chanfrado angular cabo madeira verde 
metálico escuro com virola de alumínio e pêlos 
sintéticos nº14 - REF.:331 

15unid 30unid R$ 9,13 

128 Pincel chato cabo madeira curto na cor vinho com 
virola de alumínio e pêlos sintéticos nº 12 ref. 20unid 40unid R$ 4,88 

129 Pincel chato cabo madeira curto na cor vinho com 
virola de alumínio e pêlos sintéticos nº  14 20unid 40unid R$ 6,03 

130 Pincel chato cabo madeira curto na cor vinho com 
virola de alumínio e pêlos sintéticos nº 16 - 20unid 40unid R$ 6,50 



 

 

REF.121 

131 
Pincel redondo angular com cerdas brancas cabo 
curto de madeira e virola de alumínio nº06 sendo 
10 de cada tamanho 

10unid 20unid R$ 6,50 

132 
Pincel redondo angular com cerdas brancas cabo 
curto de madeira e virola de alumínio nº08 sendo 
10 de cada tamanho 

10unid 20unid R$ 6,90 

133 
Pincel chato, cerdas brancas, cabo longo de 
madeira na cor amarela com virola de alumínio, nº 
12  

20unid 40unid R$ 5,50 

134 
Pincel chato, cerdas brancas, cabo longo de 
madeira na cor amarela com virola de alumínio, nº 
14 

20unid 40unid R$ 6,50 

135 
Pincel chato, cerdas brancas, cabo longo de 
madeira na cor amarela com virola de alumínio, nº 
20 

20unid 40unid R$ 8,00 

136 Cabideiro em MDF medidas 5.2X29 corações 10unid 25unid R$ 12,95 
137 Cabideiro em MDF medidas, 10X55 arabesco 10unid 25unid R$ 29,75 
138 Cabideiro em MDF medidas 9.5X40casinhas 10unid 25unid R$ 21,95 

139 

Recorte em MDF, 6mm, enfeite de porta estilo 
menina, cabelo comprido, saia e sapato, com 
plaqueta avulsa, arame, altura 25cm, acompanha 
xérox com risco para pintura. 

15unid 36unid R$ 15,90 

140 

Recorte em MDF, 6mm, enfeite de porta estilo 
menino, calça comprida e sapato, com plaqueta 
avulsa, arame, altura 25cm, acompanha xérox com 
risco para pintura 

15unid 36unid R$ 13,45 

141 
Tampa em MDF, 9mm, tamanho lata de ervilha e 
milho grande, borda boleada com rebaixo para 
encaixe, puxador torneado em madeira. 

15unid 36unid R$ 13,45 

142 
Tampa em MDF, 9mm, tamanho lata de ervilha e 
milho grande, borda boleada com rebaixo para 
encaixe, puxador torneado em madeira 

50unid 100unid R$ 3,37 

143 Recorte em MDF, 3mm em formato de coração, no 
tamanho 7X10 cm 50unid 100unid R$ 1,90 

144 Recorte em MDF, 3mm em formato de flor, 
tamanho 5cm 50unid 100unid R$ 1,48 

145 Recorte em MDF, 3mm em formato de folha, 
tamanho 4cm 50unid 100unid R$ 1,15 

146 Caixa de pão grande reta, com tela na frente em 
MDF  30unid 60unid R$ 36,37 

147 Lixeira grande ref. 60 em MDF 30unid 60unid R$ 22,60 
148 Caixa puxa saco em MDF 30unid 60unid R$ 17,65 
149 Porta papel toalha margarida em MDF 30unid 60unid R$ 13,20 
150 Caixa remédio grande ref. 68 em MDF 30unid 60unid R$ 22,72 

151 Recorte em MDF  mm em formato de flor com 
buraco em baixo para encaixe de palito 30unid 60unid R$ 1,25 

152 Porta chaves em MDF normal G ref. 39 30unid 60unid R$ 9,70 
153 Placa para número de casa 20mm em MDF 30unid 60unid R$ 6,43 



 

 

154 Números em MDF de 0 a 9 (30 unidades de cada 
nº) 

100uni
d 270unid R$ 2,85 

155 Letras em MDF C,H, A, S, P, O, TIL, acento grave 
(30 de cada) 

100uni
d 240unid R$ 0,70 

156 Baú médio ref. 19 em MDF 30unid 60unid R$ 24,40 

157 Abajur liso e com vasado flor em MDF 30 unid de 
cada 30unid 60unid R$ 39,30 

158 Recorte 3mm em MDF maçã 50unid 100unid R$ 1,13 
159 Cerquinha 6mm em MDF medida 50unid 100unid R$ 7,00 
160 Cachepô médio em MDF 30unid 60unid R$ 7,40 
161 Rosa vasada EG ref 175 em MDF tamanho G 30unid 60unid R$ 44,95 

162 Borboletas pontuda ref. 213 vasadas em MDF 
tamanho G 30unid 60unid R$ 27,90 

163 Porta papel higiênico em MDF estilo vaso sanitário 30unid 60unid R$ 14,50 
164 Palha de buriti seco para artesanato 30G 01pct 05pct R$ 3,50 
165 Tinta relevo dimensional incolor 01unid 10unid R$ 2,80 
166 Diluente Águarras 100ml 01unid 10unid R$ 4,08 
167 Betume da judéia 100ml 01unid 10unid R$ 5,20 
168 Verniz base para craquelado 100ml 01unid 10unid R$ 4,05 

169 
Pedraria cascalho acrílico com passante 
transparente cores: transparente, verde, vermelha, 
lilás, azul, rosa (200 unidades de cada cor) 

500uni
d 1200 R$ 0,02 

170 Olhos móveis para artesanato medidas 8mm, 
9mm, 10mm, 12mm (100 de cada) 

200uni
d 400unid R$ 0,06 

171 Olhos móveis 12mm com cílios 150uni
d 300unid R$ 0,06 

172 
Furador EVA artesanal com alavanca, motivos: 
folha de inverno, flor cinco pétalas, corações, 
estrelas, hibisco e sol (1 de cada motivo) 

01 unid 06unid R$ 19,90 

173 Imã em tiras 1kg 2kg R$ 20,00 

174 
Passa fita de broderi branco 70% poliester, 30% 
algodão com 23mm de largura ( pçs com + ou -
13m) 

05pçs 10pçs R$ 6,50 

175 Renda de broderi branco, 70% poliester, 30% 
algodão com 64mm (pçs com + ou - 13m) 05pçs 10pçs R$ 23,90 

176 Argila vermelha (pacote com 1 kg cada) 02pct 06pct R$ 0,90 
177 Elástico rolo com 100 metros nº16 - 10mm 01unid 02unid R$ 14,50 

178 
Fita de cetim nº 00, cores: branca, rosa, preta, lilás, 
roxa, laranja, pink, verde, azul, vermelha ( 20 
metros de cada cor 

100m 200m R$ 0,14 

179 Guirlanda de cipó + ou – 30cm de diâmetro 30unid 60unid R$ 3,90 
180 Cola contato permanente 37gr 05unid 10unid R$ 2,45 

181 
Recorte em MDF, 3mm em formato de casa de 
passarinho com buraco em baixo para encaixe de 
palito, tamanho 

50unid 100unid R$ 2,65 

182 Caixa sem divisória PP ref. 01 MDF 30unid 60unid R$ 7,39 
183 Caixa porta jóias P com 4 divisórias MDF 30unid 60unid R$ 9,70 



 

 

184 Caixa baralho com caneta MDF ref. 08 30unid 60unid R$ 20,37 
185 Caixa com 6 divisórias quadrada MDF ref 288 30unid 60unid R$ 13,18 

186 
Caixa MDF com 3 corações em vidro e caixa com 
3 maçãs em vidro com 3 divisórias (30 de cada 
modelo) 

30unid 60unid R$ 18,62 

187 Porta papel higiênico para 3 rolos coração MDF 
ref.155 30unid 60unid R$ 20,12 

188 Porta incenso casa ref 46 30unid 60unid R$ 10,60 

189 Porta erva-mate com recorte de vidro na frente 
MDF ref.85 30unid 60unid R$ 18,20 

190 Porta controle MDF 4 lugares ref. 57 30unid 60unid R$ 11,87 
191 Porta revista P em MDF ref 83 30unid 60unid R$ 26,40 
192 Porta guardanapo normal ref. 177 MD 30unid 60unid R$ 5,87 
193 Porta toalha simples MDF ref 36 30unid 60unid R$ 12,13 

194 Porta papel toalha e condimento com 2 lugares 
MDF ref 37 15unid 30unid R$ 25,95 

195 Faixa de guirlanda G em MDF 30unid 60unid R$ 7,70 

196 Letreiros: farmácia (30unid), remédio (30 unid), 
bem-vindo (60 unid) em MDF 60unid 120unid R$ 6,83 

197 Placa bem-vindo recorte vazado ref 329 em MDF 15unid 30unid R$ 18,20 
198 Porta retrato em MDF medida 15X21 15unid 30unid R$ 13,85 
199 Mesa de chimarão ref. 126 MDF 30unid 60unid R$ 34,33 
200 Porta ferro MDF ref 70 30unid 60unid R$ 9,75 
201 Caixa máquina de costura 1 gaveta MDF ref74 30unid 60unid R$ 21,50 
202 Tampa para lata de leite condensado 30unid 60unid R$ 3,17 

203 Manta acrílica poly 100 R1, largura 1.50cm peça 
cortada de 5 em 5 metros 15m 30m R$ 12,00 

204 Manta acrílica termobond espessura 60, largura 
150 peça cortada de 5 em 5 metros 25m 50m R$ 2,45 

205 

Folha de EVA medida 40X60, 2mm cores: amarelo, 
pele, laranja, verde musgo, verde natal, marrom, 
marrom tabaco, marrom terracota, preto, azul 
brasil, branco, laranja, lilás, rosa flúor, vermelho e 
violeta 10 folhas de cada cor 

50unid 160unid R$ 2,80 

206 
Papel crepom 48X200, cores: amarelo, azul, 
vermelho, laranja, lilás, violeta, verde, marrom (2 
de cada cor) 

06unid 16unid R$ 0,50 

207 Cera natural de carnaúba  incolor pote de 50gr 02unid 06unid R$ 1,70 
208 Cola instantânea para artesanato tubo com 20gr 05unid 15unid R$ 8,00 

209 
EVA medida 40X60 2mm atoalhado, cores: 
amarelo, pele, laranja, verde, marrom, preto, azul 
brasil, branco, laranja, lilás, rosa, vermelho natal  

15unid 30unid R$ 3,00 

210 
EVA medida 40X60 atoalhado, cores: amarelo, 
pele, laranja, verde, marrom, preto, azul brasil, 
branco, laranja, lilás, rosa, vermelho,  

15unid 30unid R$ 3,00 

211 
EVA medida 40X60 com brilho, cores: amarelo, 
laranja, verde,  preto, azul brasil, azul claro, 
branco, laranja, lilás, rosa, vermelho  

15unid 30unid R$ 6,85 



 

 

212 
EVA medida 40X60 estampados com flores, 
corações, listrados, xadrez, poá, savana animais (5 
tons de cada modelo) 

15unid 30unid R$ 6,40 

213 Rolinho de lã de carneiro ou sintético, pêlo baixo - 
5CM 10unid 20unid R$ 8,00 

214 Batedor de espuma para stencil com cabo de 
madeira 40mm e 8mm (6 de cada tamanho) 06unid 12unid R$ 1,95 

215 

Miçanguinha transparentes, cores: azul, branca, 
verde, laranja, nacarada, vermelha, dorada, lilás, 
roxa, rosa, pink (pacotes com 100gr), 10 pacotes 
de cada cor 

50unid 110unid R$ 2,35 

216 
Chaton de acrílico cristal 20mm, cores: caramelo, 
fumê, laranja, lilás, azul turquesa, amarelo (50 
unidades de cada cor) 

100uni
d 300unid R$ 0,10 

217 Base para jacarelado 120gr 05unid 10unid R$ 5,00 
218 Marcador permanente 04unid 08unid R$ 3,75 
219 Embalagem MDF ref 343 15unid 30unid R$ 14,25 
2. DO PAGAMENTO: 
2.1. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1.1 O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, até 15 dias 
após a apresentação da nota fiscal subseqüente da realização da entrega dos materiais 
mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras, devidamente assinada pelo 
responsável pela solicitação, atendidos todos os preceitos deste edital. 
2.1.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR: 
3.1 Poderão participar da licitação todas as empresas interessadas que atendam às exigências deste 
Edital e seus Anexos, correndo por conta e risco dos participantes todos os custos decorrentes da 
elaboração e apresentação das propostas, não lhes sendo devida qualquer indenização pela 
realização de tais atos. 
3.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 
hipóteses a seguir elencadas: 
 a) que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
 b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 
 c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 
por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou, conforme o caso, pelo órgão em que 
praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;      
 
4. DO CREDENCIAMENTO: 
4.1 Antes do início da Sessão, cada empresa licitante deverá credenciar apenas um 
representante, o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo 
documento legal de identidade e comprovando, por meio de instrumento apropriado (anexo), 
poderes para formulação de propostas (lances verbais), ofertas, descontos e todos os 
demais atos inerentes e necessários ao certame. 
4.2 Se a empresa se fizer representar por Procurador, a procuração, por instrumento público ou 
particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa dos poderes 
contidos no item anterior. 



 

 

4.3 Fazendo-se representar o participante, por sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá o 
representante comprovar ser o responsável legalmente, e que lhe é permitido assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
4.4 Os documentos de credenciamento dos representantes deverão ser entregues ao Pregoeiro. 
4.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
4.6 A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens de 4.1 a 4.5, não implicará a 
exclusão da empresa do certame, mas impedirá que aquele que a representaria possa manifestar-se 
na apresentação de lances verbais e demais fases do processo de licitação, enquanto não suprida a 
falta ou incorreção. 
4.7 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123/2006, deverá apresentar, no credenciamento, declaração, firmada por 
contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
além de todos os documentos acima citados para a habilitação. 
 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos para 
Habilitação e a Proposta de Preços, será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade 
com este Edital e seus Anexos, no local e no horário determinados no preâmbulo deste 
Edital. 
5.2 Declarada aberta a Sessão pelo Pregoeiro, os representantes das empresas 
participantes apresentarão os envelopes contendo os documentos para Habilitação e 
a Proposta de Preços, não sendo aceita, a partir desse instante, a admissão de novos 
participantes. 
 
5.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá trazer no seu anverso as seguintes 
informações: 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA – RS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº – __/2013 
“RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE” 

“CNPJ DA PARTICIPANTE” 
5.4 O envelope contendo os Documentos para Habilitação deverá trazer, no seu anverso, as 
seguintes informações: 

ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA – RS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº – __/2013 
“RAZÃO SOCIAL DA PARTICIPANTE” 

“CNPJ DA PARTICIPANTE” 
5.5 Inicialmente será aberto o envelope de nº 1 – concernente a Proposta de Preços e, a 
seguir, o Envelope de nº. 2 – concernente a Documentos de Habilitação. 
 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma única via impressa ou datilografada, 
preferencialmente em papel timbrado da empresa participante, redigida com clareza em vernáculo, 
salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
6.2 Da proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 
a) Razão Social da licitante, nº. do seu CNPJ / MF, endereço completo, telefone e fax para contato e, 
se existente, endereço eletrônico (e-mail) e nome de pessoas para contato; 
b) Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da sua apresentação; 



 

 

c) Cotação, com preço por MENOR PREÇO POR ITEM, em moeda corrente nacional, expressos em 
algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. 
d) Nome e assinatura do representante; 
6.3 Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços e adaptações, se necessários, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e tudo o mais que se fizer necessário ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
6.4 Quaisquer tributos, despesas e / ou custos, diretos ou indiretos, não incluídos na proposta ou 
incorretamente cotados, que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título, devendo os produtos finais ser 
fornecidos sem ônus adicionais aos preços da proposta. 
6.5 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte das empresas participantes 
do Pregão Presencial, de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
6.6 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que desatenderem às especificações e 
exigências deste Edital e de seus Anexos, bem assim aquelas que apresentarem omissões, 
irregularidades ou defeitos que posam impedir ou dificultar o julgamento. 
6.7 O pregoeiro poderá considerar como formais os erros em somatórios ou em outros aspectos, 
desde que não impliquem na nulidade do procedimento ou não causem prejuízo à Administração 
Pública. 
 
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 
ITEM, observado o prazo de entrega do objeto licitado neste Edital. 
7.2 Após a abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços, o valor da oferta de menor valor 
total e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
7.3 Após a apresentação das propostas, não caberá desistência dos proponentes, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e acatado pelo Pregoeiro. 
7.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições  definidas no subitem 7.2, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (melhor proposta e mais 3), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
7.5 O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada com o maior preço e todos os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
7.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
7.7 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o desistente às 
penalidades constantes da legislação em vigor. 
7.8 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 
7.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
7.10 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
7.11 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
7.12 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente; verificada a sua aceitabilidade, procederá à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
certame. 
7.13 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 
devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes, ressaltando-se 
que poderá constar à assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 



 

 

 
8. HABILITAÇÃO: 
8.1 PARA PESSOAS JURÍDICAS 
A habilitação das empresas para participarem da presente licitação será determinada pela 
apresentação dos seguintes documentos: 
a) Prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor; 
c) Certidão Negativa de Débitos para com as fazendas: Federal, Estadual e Municipal da 
sede da licitante; 
d) Prova de regularidade com o FGTS e Certidão Negativa de Débitos do INSS; 
e) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas; e 
f) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no anexo 
deste edital; 
8.2 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser 
apresentados em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da Administração, mediante apresentação das vias originais no ato da 
abertura dos envelopes. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
9.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos por escrito, através de protocolo no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal, providências ou impugnar o presente edital. 
9.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por 
escrito. 
9.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
9.4 Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim 
o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 
10.520/2002 e no artigo 14 do Decreto Estadual nº. 4.733, de 02 de agosto de 2002 e 
legislação vigente. 
9.5 Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento 
licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do 
artigo 93 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
10. DOS RECURSOS: 
10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias corridos para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
10.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
10.4 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor. 
10.5 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
sede da Prefeitura Municipal. 
 



 

 

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO: 
11.1 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo 

fornecimento do bem. 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente 

aceitação. 
11.2 Quaisquer erros ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE obrigarão a 

CONTRATADA, à sua conta e risco, corrigir e sanar as deficiências apontadas. 
. 
 
12. SANÇOES ADMINISTRATIVAS: 
12.1 Na hipótese de o licitante recusar-se assinar o contrato ou instrumento equivalente 
injustificadamente, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital, inclusive negociando o melhor preço. 
12.2 O licitante que se recusar a assinar o contrato ou instrumento equivalente injustificadamente, 
falhar ou fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 
multas previstas no Contrato ou instrumento equivalente além de outras cominações legais. 
 
13. DAS PENALIDADES: 
13.1 A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, entregar os materiais, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui previstas. 
13.2 As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato e quando 
for o caso, cobradas judicialmente. 
13.3 Pelo descumprimento total ou parcial da prestação de serviços, o Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio poderão, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
  I – advertência; 
  II – multa; 
  III – rescisão de contrato; 
  IV – suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de FAZENDA 
VILANOVA, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
  V – declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a Prefeitura 
Municipal de FAZENDA VILANOVA.  
13.4 A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer penalidades acima mencionadas 
acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 
13.5 Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total corrigido do contrato, por dia 
de atraso na prestação dos serviços. 
13.6 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do contrato, quando a 
licitante vencedora: 
a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 
b) transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização da 
contratante; 
c) executar os serviços em desacordo com as especificações ou normas técnicas, 
independentemente da obrigação da fazer as correções necessárias às suas expensas; 
d) desatender às determinações da fiscalização; 
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais por meios culposos 
e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, encargos sociais, ou previdenciários, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida, 
cabendo a Prefeitura o direito de exigir a Folha de Pagamento dos empregados a qualquer momento; 
f) não iniciar, sem justa causa, execução dos serviços ou fornecer os materiais contratados no prazo 



 

 

fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
g) ocasionar sem justa causa, atraso superior a 03 (três) dias na execução dos serviços contratados 
ou fornecimento de materiais; 
h) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços ou fornecimento 
contratados; 
i) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, 
dolosamente ou não, venha a causar danos à contratante ou a terceiros, independente da obrigação 
da contratada em reparar os danos causados.  
13.7 A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 
comunicado por escrito pela fiscalização à direção do órgão. 
13.8 Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à contratada, a pena da suspensão dos direitos de 
licitar com a contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em função da gravidade da falta 
cometida. 
13.9 Quando o objeto do contrato não for entregue no todo ou parcialmente dentro dos prazos 
estipulados, a suspensão do direito de licitar será automática e perdurará até que seja feita a entrega 
do objeto do contrato na sua totalidade, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e neste 
edital. 
 
 
14. DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES: 
14.1 O edital e informações poderão ser obtidos no Setor de Compras da Prefeitura 
Municipal de Fazenda Vilanova, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 11h30min e 
das 13h30min às 16 horas, telefone (51)3613-1116 e e-mail: 
compras@fazendavilanova.rs.gov.br          
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1 O presente Edital, bem como a proposta do licitante vencedor fará parte integrante do 
Contrato ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição. 
15.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e ou 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
15.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação expressa do Pregoeiro em sentido contrário. 
15.4 A Administração Municipal poderá optar por apenas uma proposta, rejeitá-las todas, 
anular ou revogar a Licitação, nos casos previstos em Lei, sem que, por este motivo, tenham 
os participantes direito a qualquer reclamação ou indenização. 
15.5 Os casos omissos ao presente edital serão dirimidos pelo Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio. 
15.6 A anulação da presente Licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no Parágrafo Único do Art. 59 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
15.7 Durante os trabalhos de análise das propostas não será admitida à interferência de 
pessoas estranhas à Comissão de Licitação, ressalvado a hipótese de solicitação, pela 
própria Comissão, de técnicos habilitados para análise de dados, documentos e 
informações. 
15.8 As dúvidas que porventura possam vir a surgir, em decorrência da interpretação deste 
Edital de Pregão, poderão ser esclarecidas, por escrito, pelo Pregoeiro, mediante 
requerimento das empresas interessadas, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis 
da data marcada para a abertura dos trabalhos  
15.9 A critério do Pregoeiro e no interesse da Administração, sem que caiba qualquer 
recurso ou indenização, poderá: a) ser adiada a sessão de abertura do Pregão Presencial; e 
b) ser alterado o Edital, com abertura de novo prazo para a realização do Pregão. 



 

 

 
Fazenda Vilanova, 30 de julho de 2013. 

 
 
 
 

 
 
                                            Pedro Antonio Dornelles 
Neuza Inez Fell                                                        Prefeito Municipal 
Secretária da Adm. e Fazenda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 01 - CARTA-PROPOSTA 
 
Á Prefeitura do Município de Fazenda Vilanova 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. __/2013- Comissão de Licitação - Carta Proposta 
de Fornecimento. 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, 
que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 

Item Especificação Qtde Unid. 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

      

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº. DA CONTA BANCÁRIA 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que 
rege a presente licitação. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do 
pregão. 
 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
2.2 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), 
cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Minuta de Carta de Credenciamento 

(Papel timbrado da empresa) 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA VILANOVA – RS 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 0../2013, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
Indicamos o(a) Sr.(a) ___________________________________________, portador da 
cédula de identidade nº. __________________________________, órgão expedidor 
____________________, como nosso representante legal na Licitação em referência, 
podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, 
prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e 
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 
Credenciamento. 
 
    Atenciosamente, 

 (nome e função na empresa) 
 
 
 
 
 

ANEXO 04 
 
Modelo da Declaração do Cumprimento do disposto no artigo 7, inciso XXXIII  da 
Constituição Federal (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA – RS 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.../2013, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
   A..................................................................................................., 
inscrito no CNPJ nº. ........................................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a)................................................................................, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº. ................................... SSP..................... e do CPF nº. 
........................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 

.............................................................................. 
(data) 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

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


