
 

 

 
 

EDITAL Nº 59/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2022 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DO ART. 

3º E ART. 18, DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 E LEI COMPLEMENTAR 147/14. 

 
Abertura:21/07/2022  
Horário: 14:00 horas 

Local: Secretaria Municipal de Administração 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo: Menor Preço por item 

 

O MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL, por meio do Setor de Licitações, e de 

seu Prefeito Sr. ELIAS MIGUEL SEGALLA, torna público aos interessados que, de acordo 

com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, que institui a modalidade Pregão Presencial, Decreto Municipal nº 09/2021, de 

02/02/2021, e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 

147, de 07 de agosto de 2014, encontra-se aberta à licitação sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, e que, em 21 de julho de 2022, às 14:00 horas, no 

Setor de Licitações da Prefeitura, situada na Rua Alecrim, nº 120, Bairro Centro, Centro 

Administrativo Municipal, em Trindade do Sul, RS, estará recebendo propostas e 

documentação para aquisição de mudas frutíferas. 

 

1 - DO OBJETO LICITADO: 

A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de mudas 

frutíferas, através da Secretaria Municipal de Agricultura com Recursos do Fundo da Agricultura  

Programa Protrin na Agricultura , conforme descrito e especificado neste Edital e em seus anexos – 

EXCLUSIVO ME/EPP. 

 

a) DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Em atenção a Lei Complementar Federal Nº 147/2014, poderão participar deste Pregão 

apenas Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas enquadradas no art. 34 

da Lei nº 11.488, de 2007, que atenderem a todas as condições exigidas neste edital, nos itens 

de Credenciamento, Habilitação e Proposta, observada a necessária conformidade com o objeto 

licitado. 



 

 

 
 

2 – Não será admitida a participação de empresas licitantes: 

2.1 – Que não se qualificarem como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativas 

enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

2.2 – Que embora qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, incidam em 

qualquer das vedações do art. 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 123, de 2006. 

2.3 – Que estejam suspensos de licitar e impedidos de contratar com a Administração Pública. 

2.4 – Que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

2.5 – Estrangeiros que não funcionem no País. 

2.6 – Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei 

8.666/93. 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Deverão ser entregues ao Pregoeiro, no Setor de Licitações – da prefeitura Municipal, na data, 

horário e no endereço referidos, 2 (dois) envelopes com as seguintes indicações externas: 

No primeiro envelope: 

AO MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL  

SETOR DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº22 /2022 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

LICITANTE: (DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E Nº DO CNPJ) 

No segundo envelope: 

AO MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL  

SETOR DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022  

ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO  

LICITANTE: (DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E Nº DO CNPJ) 



 

 

 
 

 

2.1. CREDENCIAMENTO: 

Pregão Presencial exclusivo a participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Cooperativas, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 

147/2014, a licitante deverá fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente um 

representante legal, conforme instruções abaixo. 

2.1.1. O Credenciamento do Representante Legal da licitante deverá ser da seguinte forma: 

I - caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa deverá apresentar Ato 

Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social (conforme subitem 4.1.I); 

II - caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á 

mediante: 

a) Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo I) assinada pelo representante legal 

da empresa cuja comprovação far-se-á por meio da apresentação Ato Constitutivo ou Estatuto 

ou Contrato Social (conforme subitem 4.1.I), ou  

b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poder legais, ou 

c) Instrumento Particular de Procuração, com assinatura reconhecida em cartório, que 

conceda ao representante poder legais, sendo que: 

1. Se for concedido por sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser comprovada; 

2. Se for assinada por outra pessoa, que não seja sócio-gerente ou diretor, deverá ter poderes 

para assinar o referido documento, sendo que a comprovação far-se-á por meio dos documentos 

que comprovem tal condição. 

2.1.1. O Credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, autenticados, 

não será devolvido e deverá ser apresentado no início da sessão pública de Pregão, FORA dos 

envelopes de preços e da documentação. 

2.1.2. Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de representante 

legal da licitante na sessão pública, sob pena do não recebimento dos envelopes. 

2.1.3. Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do 

mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote. 

2.1.3.1. O representante, munido da Cédula de Identidade, deverá apresentar um 

credenciamento para cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um único 

credenciamento contemplando duas ou mais empresas. 



 

 

 
 

2.1.4. Tanto na Credencial como no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá 

constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os 

atos inerentes ao certame, inclusive assinar, interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

 

3 - DA PROPOSTA - Envelope nº 1: 

3.1. A proposta deverá seguir as especificações do objeto conforme descrito no Anexo I – Termo de 

referência deste Edital, ser entregue a Pregoeira em envelope lacrado, sem rasuras e conter: 

 a) PREÇO UNITÁRIO POR ITEM E PREÇO TOTAL;  

b) MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE;  

c) VALIDADE DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

 d) LOCAL, DATA E ASSINATURA. 

 OBS: está disponível nos anexos deste edital arquivo eletrônico para elaboração de proposta.  

6.2. Informar objetivamente o nome do responsável pela assinatura do contrato.  

6.3. Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo até duas casas 

decimais. 

 6.4. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente considerado o prazo 

acima estabelecido. 

 6.5. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: 

despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 

todos os ônus diretos. 

 6.6. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta 

poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim 

concordar.  

6.7. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o 

interesse público e da Administração. 

 6.8. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta licitação, sendo 

desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de 

parte da licitante. 

 



 

 

 
 

4 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope nº 2: 

A documentação deverá ser apresentada, em envelope lacrado, em 1 (uma) via, original ou 

cópia autenticada por Tabelião ou, previamente, por um servidor da Comissão Licitações, 

conforme subitem 12.9, ou publicação em órgão de imprensa oficial, os seguintes documentos: 

 

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial 

em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de 

documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, 

em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor, cópia 

do CPF e RG de todos os sócios. 

a) A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado acima, 

devendo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver. 

b) Ficará dispensada do documento solicitado neste inciso, a licitante que já o tiver 

apresentado, no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento. 

c) Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação 

exigida, o ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo ou 

estatuto ou contrato). 

II - Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal (conforme modelo do Anexo III), assinada por representante legal da empresa. 

III - Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para 

licitar ou contratar com a Administração Pública (conforme modelo do Anexo IV), assinada por 

representante legal da empresa. 

 

4.2. HABILITAÇÃO FISCAL: 

I - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor. 

II - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 

III - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. 



 

 

 
 

III. a - As Certidões deverão expressar de forma clara e objetiva, a situação da licitante em 

relação a totalidade dos tributos (Mobiliários e Imobiliários) a cargo da Fazenda Municipal. 

Mesmo no caso de a empresa não possuir imóvel em seu nome, ou seja, isenta de qualquer 

imposto municipal, deverão ser apresentadas certidões emitidas pela Fazenda Municipal. 

Obs.: As certidões mencionadas nos subitens 4.2.I à 4.2.III, que não expressarem o prazo de 

validade, deverão ter a data de expedição não superior a 6 (seis) meses. 

IV - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em 

vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

V - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a 

situação regular relativa aos encargos sociais instituídos por lei (conjunta com a federal). 

 

4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I - Certidão Negativa de Falência e Concordata, em vigor, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de 

expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis. 

II - As declarações que não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, 

identificado no Ato Constitutivo, deverão vir acompanhadas de Procuração Credenciamento 

que conceda poderes ao signatário. 

a) Ficará dispensada do documento solicitado neste inciso, a licitante que já o tiver apresentado, 

no presente certame, para fins de comprovação junto ao credenciamento. 

III - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ). 

 

4.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) A licitante deverá apresentar Certificado de Registro de Viveiro ou Certificado de Comerciante de 

Mudas expedido pelo RENASEM. No caso da licitante ser comerciante, junto ao Certificado de 

Comerciante, obrigatoriamente deverá apresentar o Certificado de Registro do Viveiro que será 

responsável pela produção das mudas.  

b) Comprovação de que o viveiro possui vínculo com profissional Responsável Técnico. 

c)Apresentar exame bactereologico que comprove a ausencia de cancro citrico e exame 

nematológico comprovando a ausencia nematóides de citrus (estes exames devem ter realizados 

em 2022, o laboratório deve ser credenciado no MAPA); 



 

 

 
 

d)Comprovar a produção das mudas no Rio Grande do Sul ; 

 

 

5 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

5.1. No julgamento observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X da Lei nº 10.520/02. 

5.2. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, 

5.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e 

da lei pertinente às licitações. 

 

6 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

6.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro procederá da seguinte forma: 

a) Na própria sessão pública, adjudicará o(s) lote(s) do certame à(s) licitante(s) vencedora(s), 

encaminhando o processo para homologação pela Autoridade Competente. 

6.1.1. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 

3 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à realização do Pregão, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

6.1.2. Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos através de fac-símile, os mesmos 

deverão ser transmitidos ao Pregoeiro dentro do prazo recursal e seus originais serem 

protocolados, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, em até 2 (dois) dias úteis da data do 

término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 

6.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso e a adjudicação do lote da licitação, pelo Pregoeiro ao vencedor. 

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

aproveitamento. 

6.2. Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte 

ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, o 

Município poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação 

e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital, nas Leis nº 8.666/93 



 

 

 
 

e suas alterações, nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058/2019. 

6.3. A homologação da adjudicação desta licitação é de competência do Prefeito Municipal. 

 

7 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

7.1. Esgotados todos os prazos recursais, o Município, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados 

da data de entrega dos envelopes, convocará a vencedora para assinar o contrato, que deverá 

firmar a contratação no prazo instituído no subitem abaixo, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

7.1.1. A licitante vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para assinatura do contrato, 

contados da data de convocação feita, por e-mail ou telefone, pelo Município. 

7.2. O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de publicação de sua súmula 

na imprensa oficial e vigerá até o dia 31 de dezembro de 2021. 

7.2.1. A fiscalização do respectivo contrato será feita pelos Servidor responsável. 

7.3. Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato, será convocada a segunda 

classificada, intimando-se as demais participantes da fase de lances para que, em sessão pública, 

seja examinada a última oferta válida e verificada a aceitabilidade da proposta, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

edital. O Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido preço melhor, e, após, procederá à 

habilitação da licitante detentora da melhor oferta. 

7.4. O contrato a ser assinado terá como base a minuta integrante deste edital (Anexo VI). 

 

8- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

8.1. O pagamento será efetuado a cada entrega dos materiais solicitados, acompanhados da 

respectiva nota fiscal, em até 30 (trinta) dias pela Secretaria da Fazenda do Município. 

8.2. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar ao 

Setor Financeiro da Secretaria requisitante o banco, nº da agência e o nº da conta, na qual será 

realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, 

ou seja, da licitante vencedora. 

8.3. Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do lote poderá sofrer, 

automaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade de serem 

obtidos valores unitários com duas casas decimais, sendo que serão desconsideradas todas as 



 

 

 
 

casas decimais posteriores à segunda. 

8.4. Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei nº 9.069 de 

29/06/1995 e Lei nº 10.192 de 14/02/2001. 

 

9 – DA ENTREGA  

 

9.1. A empresa deverá realizar a entrega dos itens no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da solicitação 

do Gestor do Contrato, na Secretaria Municipal de Agricultura, sito Rua Angico, Bairro Centro, 

mediante prévio agendamento. 12.1.1. A vigência do contrato será a contar de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2022.  

9.2. As mudas deverão ser produzidas pelo viveiro licitante, comprovado pelo Registro do Viveiro no 

RENASEM, sendo possível vistoria “in loco” por parte do Gestor Contratual antes da entrega, bem 

como deverão atender às recomendações abaixo:  

9.2.1. As mudas deverão ser entregues acompanhadas de Termo de Conformidade de Muda, documento 

emitido pelo Responsável Técnico com o objetivo de atestar que a muda foi produzida de acordo com 

as normas e padrões estabelecidos pelo MAPA.  

9.2.2. As mudas deverão ser embaladas e entregues de acordo com o pedido da Secretaria Municipal de 

Agricultura (separadas por produtor) e apresentar as seguintes características:  

• Apresentar porte médio de 45 a 50 cm podadas.( As mudas deverão ser produzidas em regiões que não 

há ocorrência HLB ou Greening, conforme Ofício Circular. GS 406/2011 da Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul.) 

• Ser isentas de pragas e doenças; 

 • Possuir o porta enxerto das plantas citrumelo Swingle ou poncirus trifoliata ; 

• Possuir sistema radicular bem desenvolvido; 

9.2.3. As mudas deverão ser embaladas e entregues de acordo com o pedido da Secretaria Municipal de 

Agricultura (separadas por produtor) e apresentar as seguintes características: 

 • Estufa com telas antiafídicas específicas;  

• Ser formado com borbulha de planta matriz registrada; 

 • Ter enxerto feito entre 10 à 20 cm de altura a partir do colo da planta; 

• Ser produzida em sacola plástica com altura mínima de 30cm; 



 

 

 
 

Apresentar 5cm do ponto de enxertia em diâmetro minimo de 07mm. 

 

9.3. Para cada empenho deverá ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues. Nas Notas 

Fiscais devem constar a descrição breve do produto conforme empenho, valor unitário, valor total do 

item e valor total da Nota Fiscal.  

9.3.2. Deverá constar em cada Nota Fiscal a quantidade de volumes que serão entregues. 

 9.4. O licitante deverá atentar para a qualidade dos produtos a serem entregues, pois somente serão 

aceitos aqueles que estiverem dentro dos parâmetros solicitados, atendam aos padrões exigidos pelo 

Mercado, e que forem entregues de acordo com o estabelecido no item anterior. 

 

10. DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

10.1. O objeto, se estiver de acordo com o Edital e a proposta, será recebido:  

a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior verificação de sua 

conformidade com o solicitado no Edital de licitação; 

 b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e 

consequente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados após o recebimento 

provisório.  

10.2. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, 

qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas 

posteriormente.  

10.3. O produto recusado será considerado como não entregue. 

 10.4. Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras despesas 

decorrentes, correrão por conta da contratada.  

10.5. A empresa contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para retirada dos produtos recusados, 

após notificação do Gestor do Contrato.  

11. PAGAMENTO  

11.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a data de entrega e aceitação dos produtos, 

mediante apresentação de Nota Fiscal.  

11.2. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da 

obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 



 

 

 
 

 

 

 

12 - DAS SANÇÕES: 

12.1. À licitante deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, Lei 

Complementar nº 123/06 e 147/14 e Decreto Municipal nº 058/2019, nas seguintes situações, 

dentre outras: 

12.1.1. Pela recusa, atraso ou demora injustificados na entrega da relação exigida no subitem 

6.2, deste edital, por parte da licitante detentora da melhor oferta, poderá ser aplicada 

advertência ou multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta. 

Pela recusa ou atraso injustificados de assinatura do contrato ou de entrega dos produtos, nos 

prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total adjudicado para o lote, até 5 (cinco) dias consecutivos. Após esse prazo, será acrescido à 

multa 1% (um por cento) sobre o total adjudicado para o lote por dia de atraso, podendo, 

também, ser anulada a nota de empenho, rescindido o contrato; 

12.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados na entrega dos produtos, além dos prazos 

estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento), por dia, de atraso ou de demora, sobre o valor total da proposta, até 5 (cinco) dias 

consecutivos de atraso ou de demora. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o 

contrato; 

12.1.3. Pela entrega dos produtos em desacordo com o solicitado, aplicação de multa na razão 

de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 5 (cinco) 

dias consecutivos para a efetiva adequação. Após 2 (duas) infrações e/ou após o prazo para 

adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato; 

12.1.4. Quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo Município, aplicação de 

multa na razão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor total da proposta, por 

reincidência, sendo que a licitante vencedora terá um prazo de até 3 (três) dias consecutivos 

para a efetiva adequação. Após 3 (três) reincidências e/ou após o prazo para adequação, poderá, 

também, ser rescindido o contrato; 

12.2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida 

de licitar e contratar com a Administração Pública e cancelado o Registro Cadastral de 

Fornecedores do Município de Trindade do Sul, nos casos de: 



 

 

 
 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na execução do objeto; 

c) não manutenção da proposta ou lance verbal; 

d) comportamento inidôneo; 

e) fraude ou falha na execução do contrato. 

12.3. Será facultada à licitante, nos termos da lei, apresentação de defesa prévia, na ocorrência 

de quaisquer das situações previstas neste edital. 

 

13 - DO PROCEDIMENTO: 

13.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os interessados 

poderão solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 

13.2. No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu 

representante legal proceder ao respectivo credenciamento. 

13.3. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão 

Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 1 - Proposta e nº 2 - Documentação e 

procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de 

menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 

em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preço. 

13.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem 12.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

13.5. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão 

ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

13.6. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, 

em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não 

havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio. 

13.6.1. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO DO ITEM. 



 

 

 
 

13.7. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, depois de  abertos 

os envelopes nº 1 - Proposta. 

13.8. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

13.9. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração. 

13.9.1.  Em havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e seu 

preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o 

Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor. 

13.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

13.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

13.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o lote do certame. 

13.13. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade, procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

13.14. Nas situações previstas nos subitens 11.09 e 11.13, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

13.15. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

13.16. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e, motivadamente, 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do 

primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

13.17. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 



 

 

 
 

13.18. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante detentora da melhor oferta do 

certame. 

13.19. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 

as fases preestabelecidas, os envelopes lacrados e, devidamente, rubricados pelo Pregoeiro e 

pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às 

licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento 

dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de 

desclassificação do lote e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos e 

demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, 

não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio. 

13.19.1. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO DO ITEM. 

13.20. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, depois de abertos 

os envelopes nº 1 - Proposta. 

13.21. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

13.22. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração. 

13.22.1. Em havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e seu 

preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o 

Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor. 

13.23. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

13.24. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

13.25. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o lote do certame. 

13.26. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade, procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 



 

 

 
 

13.27. Nas situações previstas nos subitens 11.09 e 11.13, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

13.28. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

13.29. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e, motivadamente, 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do 

primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

11.30. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

11.31. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante detentora da melhor oferta do 

certame. 

11.32. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 

as fases preestabelecidas, os envelopes lacrados e, devidamente, rubricados pelo Pregoeiro e 

pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às 

licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento 

dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de 

desclassificação do lote e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos. 

11.32.1. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO DO ITEM. 

11.33. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, depois de abertos 

os envelopes nº 1 - Proposta. 

11.34. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

11.35. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração. 

11.35.1. Em havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e seu 

preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o 

Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor. 

11.36. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo 



 

 

 
 

motivadamente a respeito. 

11.37. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

11.38. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o lote do certame. 

11.39. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade, procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

11.40. Nas situações previstas nos subitens 11.09 e 11.13, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

11.41. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

11.42. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e, motivadamente, 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do 

primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

11.43. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

11.44. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante detentora da melhor oferta do 

certame. 

11.45. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 

as fases preestabelecidas, os envelopes lacrados e, devidamente, rubricados pelo Pregoeiro e 

pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às 

licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento 

dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de 

desclassificação do lote e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos. 

11.45.1. Os lances serão pelo PREÇO UNITÁRIO DO ITEM. 

11.46. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, depois de abertos 

os envelopes nº 1 - Proposta. 



 

 

 
 

11.47. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

11.48. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração. 

11.48.1. Em havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do edital e seu 

preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o 

Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor. 

11.49. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

11.50. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

11.51. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o lote do certame. 

11.52. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade, procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

11.53. Nas situações previstas nos subitens 11.09 e 11.13, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

11.54. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

11.55. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e, motivadamente, 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do 

primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

11.56. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

11.57. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante detentora da melhor oferta do 



 

 

 
 

certame. 

11.58. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 

as fases preestabelecidas, os envelopes lacrados e, devidamente, rubricados pelo Pregoeiro e 

pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às 

licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento 

dos trabalhos, na qual será obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de 

desclassificação do lote e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos. 

 

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

12.1. As despesas decorrentes do fornecimento dos produtos correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

12.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

12.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

12.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatárias. 

12.5. Da sessão de abertura, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que 

ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes 

credenciados. 

12.6. Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o 

Pregoeiro e equipe de apoio. 

12.7. Não será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no edital 

e não apresentados na reunião de recebimento, salvo o disposto no artigo 48, parágrafo 3º, da 

Lei nº 8.666/93 e no artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 123/06. 

12.8. Não serão aceitas documentação, propostas, impugnações e relações dos preços unitários 

enviados por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados e/ou 

apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile. 

12.9. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar 

autenticados, exceto o disposto no subitem abaixo. A autenticação dos documentos feita pelo 



 

 

 
 

servidor responsável pelo setor de licitação deverá ser solicitada até uma hora antes da 

abertura da presente licitação, não sendo feita nenhuma autenticação na hora da 

abertura. Caso a licitante não autenticar os documentos junto ao servidor responsável, deverá 

fazê-lo em cartório. 

12.10. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua 

autenticidade por meio de consulta realizada pelo Pregoeiro. 

12.11. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a 

fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da apresentação das propostas. Se não forem retirados em até 30 (trinta) dias após 

aquele prazo, serão inutilizados. 

12.12. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, 

da Lei nº 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório (tanto como membros 

da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 

9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

12.13. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4. 

12.14. O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, 

localizada junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal, no horário de atendimento 

externo ou pelo site www.trindadedosul.rs.gov.br /publicações/editais. 

12.15. Fazem parte integrante deste edital: 

Anexo I - Modelo de Credenciamento; 

Anexo II - Termo de referencia; 

Anexo III - Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF; 

Anexo IV - Declaração de Idoneidade 

Anexo V - Declaração de Enquadramento para ME e EPP; 

 

Trindade do Sul, 05 de julho de 2022. 

 

__________________________ 

ELIAS MIGUEL SEGALLA 



 

 

 
 

PREFEITO MUNICIPAL  

  

ANEXO I – MODELO 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a). _______________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº __________________________________, 

para participar em procedimento licitatório, consistente no Pregão Presencial nº /2022, podendo 

praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da 

representada, inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, assinar, interpor e 

desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

 ________________________________, em ______de______________ de 2022. 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS – ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP 1. 

1.OBJETO  

A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de mudas 

frutíferas, através da Secretaria Municipal de Agricultura com Recursos do Fundo da Agricultura  

Programa Protrin na Agricultura , conforme descrito e especificado neste Edital e em seus anexos – 

EXCLUSIVO ME/EPP. 

2. JUSTIFICATIVA 

 A aquisição das mudas frutíferas se dá para distribuição aos produtores inscritos no Programa Municipal 

de Fruticultura, , cujo objetivo é a produção de frutas através da formação de pomares, fomentando 

economicamente as pequenas propriedades rurais, tornando-se mais uma alternativa de emprego e renda.  

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS 

Item  Descrição Quantidade Valor Unitário 

01 Muda de laranja Valência 5000  

    

 

 

 

 

Secretário da Administração 

IVO BORGES CHAGAS 

 

 



 

 

 
 

 

ANEXO III – MODELO 

 

À(AO) PREGOEIRA(O) 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento 

licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº /2022, que, em cumprimento ao inciso 

XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 

8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

__________________________________, em _____ de __________________ de 2022. 

 

Razão Social: __________________________________ 

 

 

__________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 

************************************* 



 

 

 
 

 

ANEXO IV 

 

À(AO) PREGOEIRA(O) 

 

 

Declaração de Idoneidade 

 

 

(Razão Social da licitante) ................................................................................., através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA 

para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

_______________________________, em ____ de _________________ de 2022. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

  

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO V – MODELO 

 

AO (À) PREGOEIRO(A) 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP 

 

(Razão Social da licitante) __________________________________, por meio de seu 

Responsável Legal, e Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que: 

a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;                                                        

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

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06;                                                                                                    

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

I a X, da mesma Lei. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

__________________________________, ______ de _____________________ de 2022. 

 

_________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

_____________________________________________________________ 

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura do 

contador ou técnico contábil da empresa (RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 

 

LEMBRETE: Essa declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes de proposta 

e documentação, juntamente com o Credenciamento. 

  



 

 

 
 

 

 

ANEXO VII – MODELO 

MINUTA: CONTRATO 

 


