
EDITAL DE PREGÃO Nº 042.07/2016

Município de Boqueirão do Leão - RS
Secretaria de Administração e Planejamento
Edital Nº 2279.07/2016
Tipo de julgamento: Menor preço 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL
EXCLUSIVA ME/EPP, LC 147/2014

Edital  de  pregão  para  aquisição  de
Brinquedos para as Escolas Municipais
de Educação Infantil.

1. Preâmbulo
1.1 -  A Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão – RS, torna-se público a

abertura  de  procedimento  licitatório  na  modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL  DO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, COM PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O
MUNICÍPIO. A presente licitação será processada na conformidade do disposto na
Lei Federal Nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Nº 8.666/93 Os Envelopes
das Propostas e da Documentação de Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro,
em Sessão Pública, a realizar-se no dia 22 de Novembro de 2016, às 08 horas e 30
minutos,  na Sala da Secretaria  de Administração e Planejamento,  da Prefeitura
Municipal, Rua Sinimbu, nº 644, Centro, Boqueirão do Leão.
 

2. Do Objeto
2.1 - A presente Licitação tem por objeto, a aquisição de Brinquedos para as

Escolas de Educação Infantil, conforme descrito no anexo I.
2.2  – Os  brinquedos devem  ter  garantia  mínima  de  01  (um)  ano  contra

defeitos de fabricação.
2.2.1. Durante o prazo de garantia, o licitante vencedor obriga-se a substituir

ou reparar, às suas expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja
decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto.

2.2.2. Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
Observação: O presente Processo Licitatório observará o disposto no Art. 48,

da Lei Complementar 147/2014.

3. Dos Quantitativos
3.1 – Para efeito do que dispõe o Inciso II do Parágrafo 7º do Artigo 15 da Lei

de  Licitações  serão  atribuídos  os  quantitativos  descritos  no  anexo  I,  para  a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme dotações orçamentárias:

05.03 – Despesas Excluídas da MDE
12.243.0041.2.114 – Brasil Carinhoso
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 – Material de Consumo
05.05 – Ensino Infantil
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12.122.0041.2.510 – Manutenção Creche Municipal
3.3.90.30.00.00.00.00 8913 - Material de Consumo
05.05 – Ensino Infantil
12.122.0041.2.510 – Manutenção Creche Municipal
4.4.90.52.00.00.00.00 8913 – Equipamentos e Material Permanente

4. Do Prazo da entrega
4.1  –  O licitante ao qual for adjudicado o objeto do certame deverá fazer a

entrega dos produtos na Secretaria de Educação e Cultura, no prazo máximo de 30
(trinta) dias.

4.2 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de abertura da presente licitação.

5. Das Sanções
5.1  –  Pela  não  entrega  dos  objetos,  a  Administração  poderá  aplicar  as

seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
5.1.1  –  Multa de 10% (dez por cento) pela não entrega do objeto licitado,

incidente sobre o valor total do mesmo, por atraso na entrega dos objetos, conforme
ajuste nele consubstanciado.

5.1.2  -  Sujeitará  ainda  a  contratada  às  penalidades  de  advertência,
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração e à declaração de
inidoneidade, conforme previsto nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93,
alterada  pelas  Leis  Nº  8.883/94  e  Nº  9.648/98,  além  do  encaminhamento  ao
Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e
99 do citado diploma legal, salvo a superveniência comprovada de motivo de força
maior desde que aceito pelo Município.

5.1.3 – As sanções anteriormente previstas serão apuradas através de regular
Processo  Administrativo  e  poderão  ser  aplicadas  cumulativamente,  conforme
disposto em Lei.

6. Das Condições de Participação
A  participação  na  licitação  importa  total  e  irrestrita  submissão  dos

proponentes às condições deste Edital.
6.1  -  Os  interessados,  ou  seus  representantes  legais,  deverão  fazer  seu

credenciamento, na Sessão Pública de instalação do Pregão, comprovando possuir
poderes  para  formular  propostas  e  para  a  prática  de  todos  os  demais  atos  do
certame, é admitido somente um representante por proponente, não podendo um
representante representar duas firmas, ou mais participantes.

6.2  -  O  credenciamento  far-se-á  por  meio  de  instrumento  público  de
procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de
preços  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame,  em  nome  do
proponente  (modelo  anexo  III).  Em  sendo  sócio,  proprietário,  dirigente  ou
assemelhado  da  empresa  proponente  deverá  apresentar  cópia  do  respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exarar
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.2.1 - Serão aceitos envelopes propostas via correio e outro meio de 
transporte desde que sejam recebidos em tempo hábil.
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6.3 - Não poderão concorrer, direta ou indiretamente:
a)  O Proponente que participou da elaboração do Estudo de Concepção ou

de Consultoria referente ao objeto deste Edital ou da sua elaboração;
b) Empresas em Consórcio;
c) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução

ou liquidação;
d)  Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da

Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como
as que estejam punidas com suspensão do direito  de contratar  ou licitar  com a
Administração Pública;

e)  Servidor  de  qualquer  Órgão  ou  Entidade  vinculada  ao  Município  de
Boqueirão do Leão bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente
ou responsável técnico.

6.4 -  As empresas interessadas em participar do presente certame deverão
apresentar a documentação a seguir indicada.

6.4.1. - Habilitação Jurídica
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b)  Ato  Constitutivo  (Estatuto  ou  Contrato  Social)  em  vigor,  devidamente

registrado, atualizado com a indicação dos atuais administradores ou dirigentes;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova de diretoria em exercício.

6.4.2. - Qualificação Econômico-Financeira
a)  Certidão Negativa  de Pedido de Falência ou  Concordata,  expedida por

setor do Poder Judiciário da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida  no  domicílio  da  pessoa  física,  emitida,  no  máximo,  90  (noventa)  dias
anteriores à data fixada para a Sessão Pública.

6.4.3. - Regularidade Fiscal
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - C.N.P.J. retirado na

Internet no máximo 90 dias antes da data de abertura desse processo de acordo
com a IN da Secretaria da Receita Federal nº 200, de 13 de setembro de 2002;

b) Cartão de Inscrição Estadual;
c)  Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados

pela Secretaria da Receita Federal;
d)  Certidão  Negativa  quanto  à  Dívida  Ativa  da  União,  fornecida  pela

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
e) Prova de Regularidade através de Certidão Negativa para com a Fazenda

Estadual;
f)  Prova de Regularidade através de Certidão Negativa para com Fazenda

Municipal do domicílio ou sede da empresa;
g) Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CND) junto

ao INSS;
h) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço), fornecido pela C.E.F. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).
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6.5 - Os interessados deverão comprovar, ainda, para efeito de habilitação, o
cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal e na
forma da Lei Nº 9.854, de 27/10/99 (declaração modelo anexo II).

6.6 - O prazo de validade dos documentos necessários à habilitação, deverão
estar em vigência na data do recebimento dos Envelopes Propostas e Habilitação,
sob pena de inabilitação das concorrentes.

6.7  – As licitantes que quiserem postergar a comprovação da regularidade
fiscal  para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério  de
desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar
nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração (modelo anexo
V) de que estão enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(conforme o caso) nos termos do art. 3º da referida lei.

6.8 – A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação,
os  documentos  para  Credenciamento  e  a  Declaração  de  Microempresa  e
Empresa  de  Pequeno  Porte,  que  pretendem  fazer  uso  dos  benefícios
estabelecidos  pelos  artigos  42  a  45  da  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro de 2006,  de acordo com os modelos estabelecido em anexos ao
Edital, deverão ser preferencialmente, apresentados fora dos envelopes 01 e
02.

7. Dos Prazos
7.1 -  Na Contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia de

início e incluir-se-á o do vencimento.
7.2  -  Os prazos  iniciam-se  e  vencem em dia  de  expediente  na  entidade

promotora da licitação.
7.3 - As propostas terão obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade,

que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias e prazo de garantia dos objetos.
7.4 -  Na hipótese da entidade promotora da licitação não solicitar o objeto

licitado com a vencedora, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas.
7.5 -  O prazo de vigência da ata de pregão presencial será de 01 (um)

ano.

7.6  -  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município
de Boqueirão do Leão - RS, Setor de Compras e Licitações, sito a Rua Sinimbu, nº 644,
ou pelo telefone 51–3789-1122, no horário compreendido das 07 horas às 13 horas,
preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para
recebimento dos envelopes.
.

8.  Da  Forma de Apresentação das  Propostas  e  da Documentação de
Habilitação

As  Propostas  e  a  Documentação  de  Habilitação  das  firmas  interessadas
deverão  ser  entregues  em Envelopes  separados,  não  transparentes,  lacrados  e
rubricados no fecho, com o seguinte endereçamento:

AO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO – RS.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 042.07/2016
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA 
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PROPONENTE (NOME COMPLETO)
-----------------------------------------------------------------

AO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO – RS.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 042.07/2016
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

8.1 -  Não será admitido o encaminhamento de Propostas via fax, por meio
eletrônico ou similar.

8.2 - Após o recebimento dos Envelopes, não serão anexados ou substituídos
quaisquer  documentos,  nem  retificação  de  preços  ou  condições,  contudo,  será
permitido  esclarecimento  e/ou  correção  de  supostas  dúvidas  ou  erros  com
encaminhamento de documentos via fac-símile e internet.

8.3 -  O recebimento dos Envelopes não conferirá aos proponentes qualquer
direito contra o órgão promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação
específica.

8.4 -  Os documentos exigidos no Envelope nº 02 - Documentação, poderão
ser apresentados no original,  ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou
publicação em órgão de imprensa oficial. A autenticação poderá ser efetuada em
Cartório,  na  forma  da  Lei,  ou  pelo  Pregoeiro,  mediante  a  apresentação  dos
documentos originais quando da análise da qualificação (Habilitação) das licitantes,
vedada a utilização de reprodução de cópia autenticada e de apresentação de Fac-
Símile. Cada cópia de documento deverá possuir sua autenticação específica.

8.5  -  Os  Envelopes  da  Proposta  e  da  Documentação  deverão  conter,
obrigatoriamente:

8.5.1. - Envelope nº 01 – Proposta 
A Proposta de Preços compreenderá:
a) O preço escrito em moeda corrente nacional, com apenas duas casas de

centavos;
b)  A proposta  deva informar  o  valor  por  unidade,  valor  total,  a  marca do

produto ofertado e a origem de produção (nacional);
c) A Proposta deverá ser escrita em Português com clareza, sem emendas,

rasuras,  borrões,  acréscimos  ou  entrelinhas,  em  papel  timbrado  da  licitante,
impressa por processo eletrônico, com a indicação do número desta Licitação, a
identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do signatário.

8.5.2  -  Na formulação  da  Proposta,  a  licitante  deverá  computar  todos  os
custos  relacionados  com  o  fornecimento  dos  bens,  ficando  claro  que  não  será
admitida  qualquer  alegação  posterior  que  vise  a  ressarcimento  de  custos  não
considerados nos preços cotados.

8.5.3 -  Não serão consideradas as Propostas com oferta de vantagem não
prevista neste Edital.

8.5.4  -  A  apresentação  da  Proposta  por  parte  da  licitante  significa  pleno
conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta Licitação
e total sujeição à legislação pertinente.

8.5.5. - Envelope n.º 02 – Documentação 
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O  Envelope  n.º  02  –  Documentação  deverá  conter  todos  os  documentos
listados nos subitens 6.4.1., 6.4.2. e 6.4.3., deste Edital.

9. Do Recebimento e Abertura dos Envelopes – Oferecimento de Lances
Verbais

Os  Envelopes  das  Propostas  e  da  Documentação  de  Habilitação  serão
recebidos pelo Pregoeiro, em Sessão Pública, no dia e hora acima descritos, na
Sala da Secretaria de Administração e Planejamento, da Prefeitura Municipal, Rua
Sinimbu, nº 644, Centro, Boqueirão do Leão.

Recebido o Credenciamento dos representantes das firmas licitantes, a
declaração  dando  ciência  de  que  cumprem  plenamente  os  requisitos  de
habilitação (modelo anexo IV) e Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, o Pregoeiro encerrará a fase de recebimento dos Envelopes e
iniciará a fase de abertura dos mesmos.

9.1 -  Uma vez iniciada a abertura dos Envelopes das Propostas, não será
recebida nenhuma outra oferta  de empresa retardatária  e em nenhuma hipótese
será concedido prazo para a apresentação de documento exigido neste Edital, nem
admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas.

9.2  -  Constatada  a  inviolabilidade  dos  Envelopes,  o  Pregoeiro  procederá,
imediatamente, à abertura das Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos e
rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes que o desejarem.

9.3  -  Os  Envelopes  da  Documentação  de  Habilitação  permanecerão
fechados, em poder do Pregoeiro, e serão abertos após a análise da aceitabilidade
das propostas, no início ou no final de todas as propostas, podendo ser devolvido a
seu representante caso a firma licitante não vença nenhum item.

9.4  -  Verificada  a  conformidade  das  propostas  com os  requisitos  formais
estabelecidos no Edital,  o Pregoeiro dará início à etapa competitiva da Licitação
através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser oferecidos pelo autor da
proposta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores à primeira.

9.5 -  Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no
subitem  anterior,  poderão  fazer  lances  verbais  os  autores  das  três  melhores
propostas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas.

9.6 -  A fase de lances verbais terá duração não superior a vinte minutos na
ordem decrescente dos preços, no valor de lance mínimo de R$ 0,01 (um centavo)
para cada lance. Encerrado esse tempo, o Pregoeiro fará a análise das propostas na
forma a seguir indicada.

10. Do Julgamento da Licitação – Análise das Propostas
10.1. -  A análise da aceitabilidade das Propostas, a começar pela de valor

mais baixo, compreenderá o exame:
a) Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e

com  os  custos  reais  estimados  para  a  execução  do  Contrato  e  com  as
disponibilidades orçamentárias da Administração.

10.1.1  -  Serão  consideradas  inaceitáveis,  sendo  desclassificadas,  as
Propostas:

a) Que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope nº 01;
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b)  Que  ofertarem  preços  irrisórios,  manifestamente  inexequíveis,  ou
incompatíveis  com  os  valores  de  mercado,  inclusive  pela  omissão  de  custos
tributários incidentes sobre a Contratação.

10.2 - Classificação das Propostas.
10.2.1  -  Para  julgamento  e  classificação  das  Propostas,  será  adotado  o

critério de Menor Preço, oferecido pela licitante, conforme unidade discriminada no
Anexo I. As Propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem
decrescente dos preços finais, a partir da de valor mais baixo.

10.2.2 -  Para efeito  da classificação,  serão considerados os preços finais,
unitários,  resultantes  dos  valores  originariamente  cotados  e  dos  lances  verbais
oferecidos.

10.2.3 -  O Pregoeiro fará a conferência dos valores cotados na Proposta de
valor mais baixo. Na hipótese de divergência entre os valores expressos em número
e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os valores por extenso,
ficando esclarecido  que o  Pregoeiro  fará  as  correções de soma que se  fizerem
necessárias  e  que  os  valores  corrigidos  serão  os  considerados  para  efeito  de
classificação.

10.2.4 -  O Pregoeiro indicará na Ata da Sessão os fundamentos da decisão
sobre aceitabilidade ou incitabilidades de preços, bem como sobre a classificação ou
desclassificação de Propostas.

10.2.5 – A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01 (um
centavo).

10.3 - Análise da qualificação (Habilitação) dos Licitantes.
10.3.1 -  Uma vez classificadas e ordenadas as Propostas, a etapa seguinte

do julgamento consistirá na análise da qualificação dos licitantes.
10.3.2 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope da Documentação da

Habilitação do autor da Proposta classificada em primeiro lugar, para verificação do
atendimento das exigências estabelecidas neste Edital.

10.3.3 -  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação, o licitante
será declarado vencedor do certame.

10.3.4 - Se a Proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se
o autor não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro fará a abertura do
Envelope da Documentação do autor da Proposta classificada em segundo lugar, e
assim sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos
requisitos do Edital, sendo, então, a licitante declarada vencedora.

10.3.4.1 -  Uma vez proclamada vencedora da licitação, o Pregoeiro poderá
negociar com esta as melhores condições para o fornecimento dos bens, inclusive
quanto aos preços. Em caso de resultado positivo da negociação, os novos valores
ajustados serão consignados na Ata da Sessão e passarão a compor a Proposta.

10.3.5  -  Se  o  resultado  proclamado  não  for  aceito  e  alguma  licitante
manifestar,  imediatamente e motivadamente,  em Sessão, a intenção de recorrer,
será concedido a licitante o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso,
assegurando-se  às  demais  licitantes  prazo  igual,  após  o  término  do  prazo  da
recorrente,  em  continuidade  e  sem  prévia  notificação,  para  oferecimento  das
contrarrazões correspondentes.
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10.3.6 -  Decididos os  recursos eventualmente formulados,  pela  autoridade
competente, ou inexistindo estes, a licitante vencedora será convocada para entrega
do objeto.

11. Do Resultado do Julgamento - Homologação
O  resultado  final  da  licitação  constará  da  Ata  da  Sessão  Pública,  a  ser

assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelas licitantes, na qual deverão ser
registrados  os  valores  das  propostas  escritas,  os  valores  dos  lances  verbais
oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais
declarações  de  aceitabilidade/inaceitabilidade  e  classificação/desclassificação  de
Propostas, bem como de habilitação/inabilitação proclamadas, os fundamentos da
adjudicação  feitos  pelo  Pregoeiro,  bem  assim  quaisquer  outras  ocorrências  da
sessão.

11.1  -  Assinada  a  Ata  da  Sessão  Pública,  o  Pregoeiro  encaminhará  o
Processo da Licitação à autoridade superior, para homologação.

11.2  - A recusa da entrega do objeto licitado no prazo fixado caracterizará
inadimplência das obrigações decorrente desta licitação sujeitando-a as penalidades
previstas neste Edital e na Legislação Vigente.

11.3  -  Ocorrendo  esta  hipótese,  o  processo  retornará  ao  pregoeiro,  que
convocará as licitantes e procederá ao exame das demais propostas, bem como da
habilitação dos seus ofertantes, seguindo a ordem da classificação, até que uma
proposta atenda integralmente ao edital, sendo o seu autor adjudicado vencedor.

12. Das Obrigações da Contratante
12.01 - Constituem obrigações da Contratante:
12.1.1  -  Efetuar  o  pagamento  na  forma  e  condições  estabelecidas  neste

Edital.
12.1.2 - Fiscalizar a entrega do objeto licitado.

13. Das Condições de Recebimento do Objeto da Licitação
13.1  –  Os  produtos  deverão  ser  entregues  na  Secretaria  de  Educação  e

Cultura.

14. Das Condições de Pagamento
14.1 - O pagamento será efetuado pela tesouraria desta Prefeitura, 10 (dez)

dias após a entrega das notas fiscais, com a identificação do FNDE/MEC e do Pró-
Infância E.I. Manutenção, na Secretaria da Fazenda, Indústria e Comércio.

15. Outras Disposições
15.1 - A Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão, responsável pelo pregão

reserva-se o direito de:
a)  Revogá-lo,  sempre  que  forem  verificadas  razões  de  interesse  público

decorrente  de fato  superveniente,  ou  anular  o  procedimento,  quando constatada
ilegalidade no seu processamento ou infringência de dispositivo legal;
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b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de
Propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação
das ofertas;

c) Adiar o recebimento das Propostas, divulgando, mediante aviso público, a
nova data.

15.2 -  O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da
licitação, promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou
complementar a instrução do Processo Licitatório.

15.3  –  O representante  da licitante,  quando convocado para  comprovar  a
aceitabilidade da sua proposta, deverá responder imediatamente. Para isto ele deve
vir  devidamente preparado para assumir qualquer responsabilidade referente aos
atos do certame.

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

15.5 -  O edital estará disponível a partir do dia  09/11/2016 para ser retirado
junto a Prefeitura Municipal ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.6 -  Informações complementares sobre a presente licitação poderão ser
obtidas na prefeitura, no seguinte endereço: Rua Sinimbu, nº 644, Centro, Boqueirão
do Leão. Fone (51) 3789 - 1122, de Segunda-feira a Sexta-feira, das 07h às 13h.

15.7 -  Fica  eleito  o  Foro da Comarca de Venâncio  Aires -  RS para dirimir
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

        Boqueirão do Leão, 08 de Novembro 2016.

LUIZ AUGUSTO SCHMIDT
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA

Item Quantidade/Unidade Especificação do item Valor Unitário Valor Total
01 03/Unidade Toca Infantil quadrada com 04 túneis 

interligados - Produto 05 em 01! Poliéster e 
aço dobrável. - Armação em aço dobrável. - 
Acompanha 100 bolinhas coloridas 
selecionadas aleatoriamente nas cores: 
amarelo, azul, verde e vermelho.

02 06/Unidade Numeral e Quantidade 30 Peças.
Material: MDF - nº de peças: 30 – 195 x 75 x
3 mm (montado). Embalagem: madeira – 
229 x 181 x 40 mm.

03 05/Unidade Alfabeto Ilustrado - 69 peças. Material: MDF 
- nº de peças: 78 – 110 x 50 x 3 mm (cada 
montado). Embalagem: madeira – 183 x 140
x 53 mm.

04 03/Conjunto Kit Pré-Plásticos com 10 brinquedos 
diferentes. Conjunto confeccionado em 
plástico rígido super-resistente e colorido, 
contendo 10 brinquedos de encaixe.

05 06/Conjunto Kit encaixe blocos gigantes com 200 peças.
06 11/Unidade Alfabeto Alegre. Brinquedo pedagógico 

confeccionado em madeira. Alfabeto que a 
criança aprende brincando com peças 
coloridas. Faixa Etária: 3 a 10 anos. Dados 
técnicos: • Tamanho: 28 x 28 x 0,4cm. • 
Contém: 64 Peças Serifadas. • Material: 
Madeira.

07 12/Unidade Triciclo infantil motoca, dimensões 50 x 40 x 
40 cm. Peso suportado até 35 kgs, indicado 
para crianças entre 18 e 36 meses. 
Certificado pelo INMETRO.

08 02/Unidade Barraquinha com túnel. Acoplado na parte 
de trás da barraca, o túnel possibilita duas 
entradas/saídas diferentes à criança, 
tornando a brincadeira muito divertida. 
Tecido em poliéster 170 t. Piso em 
polietileno. Varetas em fibra de vidro. 
Dimensões: Barraquinha: (C) 1,15m x (L) 
1,15m x (h) 86 cm. Túnel: 48 cm x (h) 90 
cm.

09 03/Unidade Blocos Educativos 1000 Peças Blocos De 
Montar. Sacola com 1000 peças. Peças: 8 
pinos: 2,7cm x 2,9 cm x 5,8 cm. 6 pinos: 2,7 
cm x 2,9 cm x 4,4 cm. 4 pinos: 2,7 cm x 2,9 
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cm x 2,9 cm. 2 pinos: 2,7 cm x 2,9 cm x 2,9 
cm. Carrinho: 4,0 cm x 5,3 cm x 8,9 cm. 
Gabininha: 2,8 cm x 3,8cm x 4,4 cm. (tipo 
lego).

10 03/unidade Piscina com 100 bolinhas de plástico com 
cores variadas. Medidas da Embalagem: 
Altura: 37,5cm, Largura:37,5cm e 
Comprimento: 28 cm.

11 05/Unidade Gangorra Balanço Anda Cavalinho de 
plástico. Dimensões: 80,5 cm comprimento x
28,5 cm largura x 52,5 cm altura.

12 03/Unidade Escorregador. Dimensões do Produto (cm): 
C x L x A - 155 x 62 x 93. Peso aproximado 
do Produto: 11 kg. Idade Recomendada: 2 a
5 anos. Material/Composição: Polietileno 
composto com aditivo antiestático e aditivo 
anti-UV. Dimensões da Embalagem (cm): P 
x L x A - 66 x 36 x 148.

13 05/Unidade Balanço de bebê modelo avião com volante.
Acompanha cordas de nylon e ganchos para
fixação. Idade sugerida: 6 meses a 3 anos. 
Dimensões (L x A x P): 69x33x29 cm. 
Peso: 5000g.

14 04/Unidade Tapetes de E.V.A. emborrachados 
Alfanuméricos 36 placas de 320 x 320 x 10 
mm cada. Forma um tapete de aproximado 
de 3,60 m².

15 10/unidade Bonecas

16 08/Unidade Cadeira de alimentação, dimensões 
aproximadas do produto – A x L x P 102 x 
64 x 68cm, com apoio para pés, cinto.

17 02/Unidade Tapetão Corino - 12 Blocos e tapete com 03 
cm de espessura. Medida: 1,50 m x 1,50 m. 
Acompanha 12 blocos de 15 cm x 15 cm. 01
tapete espumado 1,5 x 1, 5 x 3 cm. Espuma 
de alta densidade revestida de vinil.

18 04/Unidade Kit de 09 Quebra-Cabeças Higiene em MDF 
de 20 x 20 cm cada, com um total de 57 
peças em MDF, com imagens do dia a dia e 
relacionadas à higiene. Medidas da 
Embalagem: 20 x 20 cm.

19 03/Unidade Quebra-Cabeça Cubos Animais 
Vertebrados. Confeccionado em M.D.F., 12 
cubos de 5,5 cm cortado a laser. Pintados e 
serigrafados nos 6 lados, atóxica. 
Ilustrações de: Peixe, Pato, Sapo, Cobra, 
Cachorro e a palavra vertebrados. Medida 
do Quebra-cabeça montado: 22 x 17 x 5,5 
cm. Embalagem: Sacola de P.V.C. 
transparente com alça e zíper.

20 02/Uunidade Tapetão Pedagógico Estimulador Sensorial. 
Confeccionado com manta isotérmica 250 
gramas, revestido em courino ecológico 
impermeável, costura dupla rebatida e 
bordado. Medidas: 2,00 m x 2,00m.
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21 06/Unidade KIT carrinho de mão, 09 Peças: 01 Carriola- 
01 Pá- 01 Rastelo- 06 Forminhas.

22 05/Unidade Carrinho de supermercado, em plástico, 56 
x 42 x 30 cm.

23 02/Unidade Cubos em espuma. Contém 06 cubos de 
espuma de 9x9x9cm, com guizo e 
revestidos em tecido colorido. Numerais e a 
escrita deles por extenso (português e 
inglês). Medidas da embalagem: 28 x 18 x 
10 cm.

24 02/Unidade Corrida da Tartaruga. Confeccionado em 
fibra siliconada, revestido em courino 
ecológico impermeável, com costura dupla 
rebatida e costura bordada de 6 pontos. 
Acompanha 03 Tartarugas Coloridas e um 
dado de 20x20 cm. Acondicionado em bolsa
de PVC Cristal 20. Medidas do tapete: 285 
cm x 0,68 cm. Medidas do dado:  0,20 cm

25 03/Unidade JOGO DE DOMINÓ INGLÊS, Dimensões 
da embalagem: 17 x 10 x 5 cm, 28 
peças. Madeira.

26 06/Unidade Jogo da Memória em Madeira Legumes e 
Frutas. 40 peças de 50 mm x 50 mm x 3 
mm, acondicionados em caixa tipo estojo, 
medindo 130 mm x 130 mm x 5 mm. 

27 02/Pacote Pacote de Bolinha (para piscina de bolinhas)
- 500 unidades, 75 mm.

28 06/Unidade Polvo para puxar, em plástico 28 x 20 x 32 
cm.

29 06/Unidade Caracol para puxar, 30 x 26 cm (A x L), em 
plástico.

30 02/Pacote Bichinhos de Vinil, kit 19 unidades, variados.

31 10/Conjunto Conjunto Bola de Borracha - nº 08/10/12.

32 02/Unidade Piscina de Bolinhas 2,00 x 2,00m 
- Base de madeira MDF e revestimento com 
espuma e bagun; Rede de proteção malha 
05, fio 2.5mm em polipropileno; Montagem 
por sistema de encaixe;
Estrutura em ferro galvanizado; Dimensões 
do Produto: Largura: 2,00m - Comprimento: 
2,00m - Altura: 1,90m.

33 01/Unidade C A M A  E L Á S T I C A  N A C I O N A L  
3 , 7 M .  Diâmetro x A: 3,70m X 2,17m. 
Peso máximo suportado: 135 kg. Lona de 
salto em quatro cores. Protetor de molas, 72
molas, montagem por encaixe.

34 05/Unidade Caracol com blocos para encaixe, 06 formas
didáticas, 25 x 25,14 cm.

35 05/Unidade Urso com blocos para encaixe, 20 x 20 x 21 
cm, urso e 05 formas didáticas, Plástico.

36 05/Unidade Caixa Plástica Organizadora - 90 L – 59 x 38
x 70 cm.

37 05/Conjunto Conjunto com dois cubos e 08 tipos de 
fechamento diferentes. Material: espuma e 
tecido - nº de peças: 2 - 195x195x195 mm.
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38 05/Unidade Ábaco do Aluno Tam.  34,8 x 24,4 x 2,0 cm.

39 02/Unidade ARAMADO ENTRELAÇADO Dimensões 
do produto: 35 x 10 x 25cm. Embalagem: 25
x 11 x 36 cm. Itens inclusos 1 aramado. 
Composição / Material: Madeira, MDF e 
Arame.

40 04/Unidade Goleirinhas em plástico, com duas traves, 
plástico, 04 fixadores de trave e 01 bola de 
futebol.

41 30/Unidade Bolas EVA vôlei.

42 20/Unidade Bolas futebol infantil EVA.

43 10/Unidade Bolas futsal nº 3, costurada a mão, com 
câmara de ar, couro sintético.

44 02/Unidade ARAMADO MONTANHA RUSSA 
Dimensões do produto: 25 x 25 x 32 cm. 
Embalagem: 26 x 26 x 33 cm. Itens 
inclusos 01 aramado Material: Madeira, 
MDF e Arame.

45 01/Unidade Circuito Escalada com Piscina -13 PEÇAS,
espumado.   Em espuma de alta densidade,
revestido  em  vinil  colorido  impermeável,
Dimensões (L x A x P): 225 x 25 x 225 cm.

46 01/Unidade INCLUSÃO - FAMÍLIA TERAPÊUTICA 
NEGRA EM TECIDO E CX EM MADEIRA.
Dimensões do produto: 6x16x30 cm. 
Embalagem: 8x18x32cm. Itens inclusos: 07 
personagens.

47 04/Unidade Túnel Centopeia de Pano- 3,00 m x 0,50 m.

48 02/Unidade Banco Lápis, com estrutura de metal, 
assento e encosto de plástico. Tamanho: 
alt.82 cm x larg.37 cm x comp.160 cm.

49 04/Unidade Banco Lápis Junior, estrutura de metal 
assento e encosto de plástico. Tamanho: 
alt.54 cm x larg.36 cm x comp.90 cm.

50 02/Unidade INCLUSÃO SOCIAL - SEQUÊNCIA 
LÓGICA E CX EM MADEIRA. Dimensões
do produto: 17 x 10 x 5cm 
Embalagem: 19 x 12 x 7cm. Itens 
inclusos: 86 peças.

51 01/Unidade Casinha de boneca A: 1,90, P: 1,80 e L:1,60
em madeira de pinus colorida.

52 05/Unidade Carrinho berço Composição/Material: 
Poliéster, espuma, ferro e partes plásticas. 
Três posições. Assento em poliéster e 
espuma. Dimensões do produto: 
99x50x81cm. Capota resistente, Encosto 
reclinável, Freios ao alcance dos pés, Trava 
de movimento, Descanso para os pés.

53 03/Unidade Bebê conforto para criança de até 13 kg, 
protetor de cabeça removível, Três posições
de regulagem do cinto, alça de apoio para 
transporte.

54 01/Unidade Play Diversão - 02 Plataformas medindo 
0,98 x 0,98, confeccionada em madeira de 
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pinus tratado em autoclave, réguas de 7 cm 
de largura, espaçamento de 1 cm entre elas,
com 4 pés em eucalipto medindo 3,00 e 
diâmetro entre 12 e 15 cm, e cobertura em 
fibra de vidro, modelo pirâmide, medindo 
1,22 x 1,22 x 0,55m; altura do chão até a 
plataforma: 1,35m; 01 Ponte pênsil, 
medindo 3,00m de comprimento x 0,83m 
de largura, com corrimão em eucalipto, 
assoalho em pinus 5,5 x 5,5cm tratado em 
autoclave, sustentada por cabo de aço 
8mm, e 6 correntes 6mm para auxiliar na 
sustentação, cordas 8mm nas laterais para 
maior proteção; 01 Escorregador ondulado
2,50 x 0,52m em fibra de vidro, pega mãos
em tubo de 1 fixados à plataforma, para 
maior segurança no acesso, acabamento 
arredondado no final da pista, pés em tubo 
de 1; 01 Rampa de cordas, medindo 2,10 
x 0,83m, com estrutura em madeira de 
pinus 5 x 10cm, e cordas de prolipropileno 
12mm, formando uma malha;  01Rampa de 
tacos, medindo 2,00 x 0,83, com estrutura 
de madeira em madeira de eucalipto tratado 
em autoclave 40x 7 cm, assoalho em 
madeira de pinus tratado em autoclave, 
tabuas de 9 cm e espaçamento de 1 cm 
entre elas, 7 tacos em madeira de eucalipto 
tratado em autoclave medindo 4,5 x 4,5cm x
0,83m, e corrimão nas laterais em tubo de 1;
01 Cerca de proteção, confeccionada em 
madeira de pinus tratado em autoclave, 
medindo 0,75m de altura x 0,83 de largura, 
com 9 réguas de 7 cm no sentido vertical; 01
Escada 7 degraus, medindo 2,00 x 0,76 
m, com estrutura em tubo 30x50mm e 
corrimão em tubo 1, degraus em madeira 
medindo 0,12 x 0,70m; 01 Balanço 2 
lugares, com estrutura em eucalipto 
citriodora tratado em autoclave, travessa 
superior medindo 3,00m e 4 pés medindo 
3,00m de diâmetro de 12 a 15 cm, com 02 
assentos em madeira de pinus tratada em 
autoclave, presos por correntes 6mm 
galvanizadas à fogo e engates para 
movimentação com buchas de nylon; 01 
Escorregador curvo 3,00 x 0,42m em fibra
de vidro, pega mão em tubo de 1 fixados à 
plataforma, para maior segurança no 
acesso, acabamento arredondado no final 
da pista, pés em tubo de 1, e 3 apoios em 
madeira ao longo da curva.

      

Total
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
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Observação: Os licitantes vencedores deste processo deverão estar aptos para o
fornecimento da mercadoria
Acompanhada da NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

....................................................
Assinatura e Carimbo
(representante legal)

ANEXO II
DECLARAÇÃO

Eu, ....................., CPF ..........................., representante legal da
empresa  ...................................,  no  procedimento  licitatório,  do  Município  de
Boqueirão do Leão – RS Pregão N.º ....../2016, declaro, sob as penas da Lei que em
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República,
não possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  e  menores  de  16  (dezesseis)  anos  em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e Data:

....................................................
Assinatura e Carimbo
(representante legal)
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ANEXO III
MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

A signatária ................., com inscrição no CNPJ sob o N.º ..................., estabelecida
à ....................., neste ato representada pelo Sr. ......................., nomeia e constitui
seu bastante procurador o Sr.  .................,  RG N.º.................,  CPF N.º ................,
para o fim especial de representa-la junto à Prefeitura Municipal de Boqueirão do
Leão  –  RS  no  Processo  Licitatório  –  Pregão  N.º  ..../2016,  com  poderes  para
apresentar  Envelopes Proposta  e Documentos de Habilitação,  formular  ofertas e
lances de preços na sessão pública,  apresentar  impugnações,  interpor  recursos,
bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Local e Data

................................................
Nome e assinatura da Licitante
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ANEXO IV
MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE

LICITAÇÃO

A  signatária  ....................,  CNPJ  .........................  ,  por  seu  representante  legal,
declara estar de acordo com todos os termos do Edital de Licitação N.º ..../2016 –
Pregão  N.º  ....../2016  e  de  todos  os  seus  anexos,  todos  de  seu  integral
conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

.
Local e Data

................................................
Nome e assinatura da Licitante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório,  que  a
empresa_________________________________(denominação da pessoa jurídica)
CNPJ nº_________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de  2006,  cujos  termos  declaro  conhecer  na  integra,  estando  apta,   portanto,  a
exercer  o  direito  de  preferência  como  critério  de  desempate  e  documentação
exigidas no edital na assinatura do contrato, no procedimento licitatório do Pregão
Presencial  Nº  042.07/2016,  realizado pela  Prefeitura  Municipal  de Boqueirão do
Leão – RS

Assinatura do representante
CPF

Local _____ de ____________ de ______
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO – RS,
através da............................., sito à Rua ............................,   representado neste ato
pelo.....................................,  doravante  denominada  CONTRATANTE,
e  ............................,  sito  no  (a)...................................,  inscrita  no  CNPJ  sob
nº ....................................,  representado neste ato por............................,  inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o  nº ...........................,  doravante denominada
CONTRATADA, para fornecimento do objeto, descrito na Cláusula Primeira – Do
Objeto.

O Presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na
consecução  do  objeto  contratado,  descrito  abaixo,  constante  no  Processo
Administrativo  N.º  701,  Edital  de  Pregão  Presencial  N.º  2279,  e  Legislação
pertinente, assim como pelos termos e cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto:
O presente contrato tem por objeto a aquisição de .....................

    CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço:
O preço para o presente ajuste é de......................constante da proposta vencedora
da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido como o preço justo e suficiente
para a total execução do objeto contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Recurso Financeiro:
 As  despesas  decorrentes  do  presente  contrato  correrão  a  conta  dos  seguintes
recursos financeiros, consignados no Orçamento Municipal vigente:

05.03 – Despesas Excluídas da MDE
12.243.0041.2.114 – Brasil Carinhoso
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 – Material de Consumo
05.05 – Ensino Infantil
12.122.0041.2.510 – Manutenção Creche Municipal
3.3.90.30.00.00.00.00 8913 - Material de Consumo
05.05 – Ensino Infantil
12.122.0041.2.510 – Manutenção Creche Municipal
4.4.90.52.00.00.00.00 8913 – Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUARTA – Do Reajustamento dos Preços:

O valor do contrato é fixo e não sofrerá qualquer tipo de reajustamento.
CLÁUSULA QUINTA - Do Pagamento:

O pagamento será efetuado pela tesouraria desta Prefeitura, 10 (dez) dias após a
entrega das notas fiscais, com a identificação do FNDE/MEC e do Pró-Infância E.I.
Manutenção, na Secretaria da Fazenda, Indústria e Comércio.

 CLÁUSULA SEXTA – Da Atualização Monetária:
 Os valores do presente contrato não pagos na data aprazada poderão ser corrigidos
desde então até a data do efetivo pagamento, respeitada a periodicidade..............
pelo índice............
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    CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Prazos:
O  prazo  para  o  fornecimento  do  objeto  será  de  até  30  (trinta)  dias  após  a
homologação do Pregão.

CLÁUSULA OITAVA – Da Garantia do Material:
O objeto do presente contrato tem garantia de 01 (um) ano, quanto a vícios ocultos
ou  defeitos,  ficando  a  licitante  vencedora  responsável  por  todos  os  encargos
decorrentes disso.

CLÁUSULA NONA – Do Recebimento do Objeto:
O objeto do presente contrato se estiver de acordo com as especificações do Edital,
será recebido:

a) Provisoriamente,  para  efeito  de  posterior  verificação  da
conformidade com as especificações; e,

b) definitivamente,  após  verificação  da  qualidade  e  consequente
aceitação.

c)
CLÁUSULA DÉCIMA – Dos Direitos e Obrigações:

                   Constituem Direito das Partes:
I - Da Contratante:
a) Receber o objeto contratado segundo forma e condições ajustadas; 

                    b) Fiscalizar os serviços de forma regular durante toda a execução do
contrato;
                     II - Da Contratada:

    a) Receber os valores segundo forma e condições estabelecidos neste
contrato;

     b)  Contar  com  condições  para  a  regular  execução  do  objeto
contratado;

     Constituem Obrigações das Partes:
     I - Da Contratante:
    a) Efetuar o pagamento do valor ajustado;
    II - Da Contratada:

a) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com  as  obrigações  por  ele  assumidas  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação;

b)  Entregar  e  instalar  o  objeto  na  Sede  Municipal,  em  local  a  ser
definido pela Secretaria de Educação e Cultura;

c) A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento
de  todas  as  obrigações  decorrentes  da  entrega  do  bem,  sejam  de  natureza
trabalhista,  previdenciária,  civil  ou  fiscal,  inexistindo solidariedade da Contratante
relativo  a  esses  encargos,  inclusive  os  que  advirem  de  prejuízos  causados  a
terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Inexecução do Contrato:
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de

rescisão administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de
Junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Rescisão:
                      Este contrato poderá ser rescindido:
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a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I à XII e
XVII do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no
processo de Licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e,

c) Judicialmente, nos termas da legislação.
A  rescisão  deste  contrato  implicará  na  retenção  de  créditos  decorrentes  da
contratação,  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  à  Contratante,  bem  como  na
assunção do objeto contratado pela Contratante, na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Penalidades e das Multas
A CONTRATADA se sujeita às seguintes penalidades:

a)  advertência,  por  escrito,  sempre  que  ocorrerem  pequenas
irregularidades, para as quais haja concorrido;

b) multas sobre o valor total atualizado do contrato;
1  -  de  ........% (..........  por  cento)  pelo  descumprimento  de Cláusula

Contratual ou norma de Legislação pertinente.
2  -  de  ........% (..........  por  cento)  nos casos de inexecução total  ou

parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações, e negligência
na execução do objeto contratado.
              3  –  de  ........%  (........  por  cento)  no  caso  de  não  assinatura  do
instrumento contratual no prazo fixado no Edital. 

4  -  À  multa  dobrará  a  cada  caso  de  reincidência,  não  podendo
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público e da
possibilidade da rescisão contratual.

c) suspensão do direito de contratar com o Município de Boqueirão do
Leão pelo prazo de 02 (dois) anos.

d)  declaração  de  inidoneidade  para  contratar  com  a  Administração
Pública Municipal nos casos de falta grave.

e) Das Penalidades da Contratante:
1 - No caso de atraso imotivado do pagamento dos valores ajustados, a

CONTRATANTE pagará  juros  de  mora  de  .......%(......  por  cento)  sobre  o  valor
impago, alem da correção monetária ocorrida no período do atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Eficácia:
O  presente  contrato  somente  terá  eficácia  depois  de  publicada  à

respectiva súmula em veículo da Imprensa Oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das Disposições Gerais:
Fica eleito o Foro da Comarca de Venâncio Aires – RS, para dirimir

dúvidas ou questões oriundas do presente contato.
    E por estarem de acordo com o que ficou estabelecido assinam o

presente       Contrato  em  duas  vias  de  igual  teor  e  forma  na  presença  das
testemunhas signatárias.

Boqueirão do Leão, .......... de ................ de 2016.

            CONTRATANTE

           
CONTRATADO
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TESTEMUNHAS: _____________________ _____________________ 
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