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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 

 
O Prefeito Municipal de Estação, Geverson Zimmermann, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, conforme descrito neste edital e seus anexos, em 
conformidade com a Lei nº. 10.520/02, Decreto Municipal nº. 913 de 31 de maio de 2.006 e 
subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Os envelopes, contendo a 
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste edital, deverão ser 
entregues à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, Estação, RS, no 
dia 01 (um) de julho de 2021, às 9 (nove) horas, quando será realizada a sessão pública de 
abertura. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. É objeto desta licitação a aquisição para Biblioteca Municipal conforme Edital Sedactel 
N° 11/2019, Processo N° 20/1100-0000482-3, de acervos bibliográficos, computadores 
equipados com software livre, com leitor de DVD e equipamento de sonorização, 
impressora multifuncional, projetor multimídia, estantes de aço, tapete de sisal e puff 
apoio de leitura, com contrapartida do Município, conforme descrição constante no ANEXO 
I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
1.2. OS ITENS 01 AO 10, DEVERÃO SER COTADOS EM SUA TOTALIDADE. 
1.3. Os equipamentos deverão ser NOVOS, sendo vedada a entrega de equipamentos usados, 
recondicionados ou remanufaturados, quanto os objetos dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 
LIVROS DE AUTORES DIVERSOS deverão ser NOVOS sendo proibida a entrega de versão 
econômica e/ou de bolso.  
1.4.  Os equipamentos deverão ter garantia total mínima de 12 meses após sua entrega, e 
assistência técnica pós-venda de fácil acesso na localização da rede de assistência dos, assim 
como disposição de peças de reposição ou acessórios de fácil aquisição no mercado nacional. 
1.5. Cada empresa poderá apresentar apenas uma MARCA em sua proposta. 
1.6. O equipamento devera ter garantia total mínima de 12 meses após sua entrega, e 
assistência técnica pós-venda de fácil acesso na localização da rede de assistência do 
equipamento, num raio de 70 quilômetros da sede do Município, assim como disposição de 
peças de reposição ou acessórios de fácil aquisição. 
1.7. A empresa/vendedor deverá também prestar a assistência técnica. 
 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste 
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 
distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº. 01 e nº. 02, 
para o que sugere a seguinte inscrição: 
 
    AO MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO-RS 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 
    ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
                                              RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
                                              CNPJ:  
 
    AO MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO – RS 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 
    ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
                                              CNPJ:  
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2.2. Os envelopes poderão ser remetidos ao pregoeiro e equipe de apoio, por via postal, para o 
endereço indicado no preâmbulo deste Edital. Nesta hipótese, somente serão aceitos na 
licitação os documentos encaminhados por via postal que forem recebidos pelo pregoeiro e 
equipe de apoio até o horário marcado para a abertura da sessão. 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, no dia da 
abertura do certame, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de 
procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento 
de identificação, (cópia autenticada). 
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes.      
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 
deverá apresentar:  
a.1) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
a.2) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial 
ou de sociedade por ações; 
a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 
sociedade civil;  
a.4) Decreto de autorização, no qual estejam seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. 
a.5) Registro comercial, se empresa individual. 
b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do outorgante 
devidamente reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654 § 1º, do 
Código Civil, em especial  o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas 
com poderes para a outorga de procuração, e o nome do outorgado e a indicação de amplos 
poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 
b.2) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando 
a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame. 
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 
uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatório a presença do licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação. 
3.5. Todos os documentos exigidos no presente ato convocatório poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação ou órgão 
da imprensa oficial ou municipal. 
3.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos 6.16 à 6.19 e 7.3, deste 
edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
documentação comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
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4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 
envelopes n.ºs 01 – PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhuma licitante retardatária.  
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão: 
a) Comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 
b) APRESENTAR, AINDA, DECLARAÇÃO DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (ANEXO II) 
             
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. As propostas terão prazo de validade de 60 dias, as quais não sofrerão reajuste de preços 
durante este período de vigência.  
5.2. A proposta preferencialmente deverá ser apresentada em folhas sequencialmente 
numeradas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser 
redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo os valores, e 
deverá conter: 
a) Razão social completa da empresa, CNPJ, preferencialmente endereço atualizado, 
telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos; 
b) As empresas deverão cotar os preços em formulário fornecido pela Prefeitura Municipal, ou 
formulário gerado pelo sistema, ou ainda, em formulário próprio seguindo a mesma ordem do 
emitido pelo município, preço unitário liquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar 
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incida sobre a 
operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante 
vencedora. 
c) Indicação obrigatória da MARCA do (s) objeto (s) licitado (s) no campo próprio. A não 
inserção de informações contendo as especificações e a marca dos produtos neste campo 
poderá implicar na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta; 
c) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 
também em eventual contratação. 
d) É fixado como preço máximo unitário aos objetos licitados do presente edital os valores 
constantes no Anexo I. 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 
proclamação da vencedora. 
6.2. Para efeitos de julgamento será considerada vencedora, dentre as classificadas, a 
proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
6.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
6.4. Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes 
classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem 
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decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário, inferior à proposta de menor 
preço, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
6.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
6.6.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar nova 
proposta. 
6.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes do item 12 - DAS PENALIDADES deste edital. 
6.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo, 
motivadamente, a respeito. 
6.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha 
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço 
de mercado e ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
6.14. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que atenderem aos requisitos do 
item 5; 
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
inexequíveis. 
Observações: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
6.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
6.16. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos. 
6.17. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações a cerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 
licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, no ENVELOPE Nº. 02 
- os documentos de habilitação. 
 
7.1.1. Habilitação Jurídica 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
    
7.1.1.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 
referidos no item 7.1.1 e 7.1.5, a empresa que já os houver apresentado no momento do 
credenciamento, previsto no item 3 deste edital.  
 
7.1.2. Declarações: 
a) Declaração formal de que a licitante não possua em seu quadro pessoal, empregado 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de dezoito anos, em qualquer 
trabalho menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, 
do Artigo 7º da Constituição Federal (Lei nº 9.854/99); 
b) Declaração formal de que a licitante não possua em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 
c)Declaração formal de que a licitante entregará equipamentos NOVOS, e que os 
equipamentos terão garantia total mínima de 12 meses após sua entrega, e assistência técnica 
pós-venda de fácil acesso na localização da rede de assistência dos equipamentos, assim 
como disposição de peças de reposição ou acessórios de fácil aquisição no mercado nacional. 
d) Declaração de que equipamento possui assistência técnica localizada num raio de 70 
quilômetros da sede do Município. 
e) Declaração de que a empresa/vendedor prestará a assistência técnica necessária ao 
equipamento. 
 
7.1.3. Regularidade Fiscal: 
a)  Certidão de Regularidade junto ao FGTS; 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de 
Débitos quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional); 
c) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da empresa. 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 
Contribuições Municipais expedida pela Secretaria da Receita Municipal quanto à divida ativa 
Municipal), sendo: 
  1)  Do domicílio da sede do licitante; e 
  2) Da sede do Município Contratante (Estação). A falta desta Certidão 
acarretará na desclassificação do proponente. A Certidão pode ser obtida através do link a 
seguir: http://sistema.pmestacao.com.br:8090/sys530/publico/certidoes/negativa-debitos.xhtml 
 
7.1.4. Regularidade Trabalhista 
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, conforme dispõe a Lei nº 12.440/2011. 
 
7.1.5. Qualificação Econômico-Financeira:  
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, no caso de sociedade 
empresária, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
7.2. O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o 

http://sistema.pmestacao.com.br:8090/sys530/publico/certidoes/negativa-debitos.xhtml
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licitante retirá-lo após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 
envelope. 
7.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 
cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 
7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
7.3.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo 
o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 
licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da 
habilitação. 
7.3.3. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição. 
7.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 
penalidades previstas no item 12 deste edital. 
 
7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
7.5.1. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas, ou por servidor do Município, ou ainda, pelos membros 
do Setor de Licitações (desde que antes do horário marcado para o início da Sessão), 
mediante apresentação do documento original; 
7.5.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
7.5.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores 
à data de apresentação das propostas; 
7.5.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
7.5.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação 
do licitante; 
7.5.6. O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos 
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este 
meio eletrônico. 
 
8. DA ADJUDICAÇÃO 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará o 
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos demais licitantes para que manifestem 
a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata 
de sessão a síntese das razões do recurso apresentadas, bem como registro de que todos os 
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demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo do recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
 
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na sessão pública do 
Pregão, terá ele ao prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões recursais. 
9.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 
dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo 
do recorrente. 
9.3. As razões e contrarrazões de recurso serão encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste edital. 
9.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor.   
 
10. DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato no prazo de até 5 (cinco) dias corridos. 
10.2. Se o licitante vencedor, regularmente convocado, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o 
disposto no art. 4º, XVI, da Lei nº 10.520/2002. 
 
11. DA ENTREGA E DO PAGAMENTO 
11.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data 
de solicitação do Município para a entrega dos equipamentos. 
11.2. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando 
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas. 
11.3. A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o produto que vier a ser 
recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 
11.4. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos materiais, mediante 
a apresentação do documento fiscal constando: a identificação do Contrato 
Administrativo, do Pregão Presencial Nº 018/2021, do Termo de Convênio Sedac 
n°14/2020 e do Processo n° 20/1100-0000482-3. 
11.5. Os equipamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação Cultura e 
Desporto, sita na Rua Fiorelo Piazetta, 95, na cidade de Estação; de segunda a sexta-feira, das 
7h30min às 11h30min e das 13h15min às 17h15min. 
      
12. DAS PENALIDADES: 
12.1. O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a 
aplicação das seguintes penalidades: 
a) Advertência, por escrito; 
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infringência de qualquer uma 
das cláusulas previstas no presente contrato por parte do Contratado, importância esta que 
será devidamente atualizada ao termo do efetivo pagamento. 
c) Sanção prevista no artigo 7° da Lei n° 10.520/02. 
12.2. Será suspenso o direito de participar em licitações no município, pelo prazo de até um 
ano, a proponente que declarar o cumprimento dos requisitos de habilitação e não cumpri-las. 
12.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS 
Unidos, gerando desenvolvimento! 
 

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 33371-166 

CEP 99930-000 – Estação – RS 

www.pmestacao.com.br 

Visto da Procuradoria Geral  
 

___________ 
12.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 
08 – Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo  
08.05.13.392.0025.2067 – Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal 
08.05.13.392.0025.2067.3.3.90.30.46 (8594) – Material Bibliográfico 
08.05.13.392.0025.2067.3.3.90.30.20 (8765) – Material de Cama, Mesa e Banho 
Recurso – 1 Livre e 1131 Lendo para o futuro 
 
08.05.13.392.0025.1035 Aquisição de equipamentos e material permanente para Biblioteca 
08.05.13.392.0025.1035.4.4.90.52.41 (8767) Equipamentos de TIC - Computadores 
08.05.13.392.0025.1035.4.4.90.52.42 (8768) Equipamentos de TIC – Impressoras  
Recurso – 1 Livre e 1131 Lendo para o futuro 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do presente edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Setor de Licitações do 
Município de Estação, sito na Rua Fiorelo Piazetta, 95, ou pelo fone (54) 3337-1166, no horário 
de expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada 
para recebimento dos envelopes. 
14.2. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
14.3. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 
Município, dentro do limite permitido pelo artº. 65 § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
14.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
14.5. Constitui motivo de rescisão contratual, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no Contrato (art.  78, VI, da Lei Federal 
nº 8.666/1993). 
14.6. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa 
ou culposamente prejudicar o Município, quando na execução dos serviços e/ou no 
fornecimento de bens. 
14.7. A administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artº 49, da Lei Federal 
nº 8.666/93). 
14.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo da Proposta Financeira; 
Anexo III – Modelo da Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;   
Anexo IV – Modelo de Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas 
da Lei, de que não possui em seu quadro funcional menores de idade, na forma do inciso V, 
art. 27, da Lei nº 8.666/93; 
Anexo V- Minuta de Contrato de Fornecimento de Equipamento. 
14.9. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Getúlio Vargas, RS, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 

Estação, 15 de junho de 2021. 
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Geverson Zimmermann     Este edital se encontra examinado e 
Prefeito Municipal de Estação      aprovado por esta Assessoria jurídica  
        Em _____/_____/______. 

                                  __________________________ 
                   Assessoria Jurídica 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: Aquisição para Biblioteca Municipal conforme Edital Sedactel N° 11/2019, 
Processo N° 20/1100-0000482-3, de acervos bibliográficos, computadores equipados com 
software livre, com leitor de DVD e equipamento de sonorização, impressora multifuncional, 
projetor multimídia, estantes de aço, tapete de sisal e puff apoio de leitura, com contrapartida 
do Município. OS ITENS 01 AO 10, DEVERÃO SER COTADOS EM SUA TOTALIDADE. 

 

ITEM 01 - LITERATURA DE AUTORES GAÚCHOS 

Obra e Autor UN 

- O mistério da casa verde – Moacyr Scliar 

- O sertão vai virar mar - Moacyr Scliar 

- Uma história só para mim - Moacyr Scliar 

- O menino e o bruxo - Moacyr Scliar 

- Deuses Raquel - Moacyr Scliar 

- Um país chamado infância - Moacyr Scliar 

- Câmara na mão - Moacyr Scliar 

- O amigo de Castro Alves - Moacyr Scliar 

- Pra você eu conto - Moacyr Scliar 

- No caminho dos sonhos – Moacyr Scliar 

- O continente 1 – Érico Veríssimo 

- O continente 2 – Érico Veríssimo 

- Um certo capitão Rodrigo – Érico Veríssimo 

- O tempo e o vento – Érico Veríssimo 

- Ana Terra – Érico Veríssimo 

- Caminhos cruzados – Érico Veríssimo 

- Arquipélago vol 1 – Érico Veríssimo 

- Arquipélago vol 2 – Érico Veríssimo 

- Arquipélago vol 3 – Érico Veríssimo 

- Preparativos de viagem – Mário Quintana 

- O batalhão das letras – Mário Quintana 

- O aprendiz de Feiticeiro – Mário Quintana 

- Esconderijo do tempo – Mário Quintana 

- Caderno H – Mário Quintana 

- Nariz de vidro – Mário Quintana 
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- Faz de conta – Mário Quintana 

- Melhores comédias para se ler na escola – Luis Fernando 
Verissimo 

- O mundo é bárbaro – Luis Fernando Verissimo 

- Verissimas – Luis Fernando Verissimo 

- Mais comédias para se ler na escola – Luis Fernando 
Verissimo 

- Banquete com os Deuses – Luis Fernando Verissimo 

- A casa inventada – Lya Luft 

- O tigre nas sombras – Lya Luft 

- Reunião de família – Lya Luft 

- Quarto fechado – Lya Luft 

- Mar de dentro – Lya Luft 

- O exílio – Lya Luft 

- Morangos Mofados – Caio Fernando Abreu 

- O melhor de Caio Fernando Abreu 

Total Literatura de Autores Gaúchos                                           R$ 1.792,60 

 

ITEM 02 - LITERATURA DE AUTORES BRASILEIROS 

Obra e Autor UN 

- Vidas secas – Graciliano Ramos 

- São Bernardo – Graciliano Ramos 

- Angústia – Graciliano Ramos 

- Caetes – Graciliano Ramos 

- Viagem – Graciliano Ramos 

- Insônia – Graciliano Ramos 

- Cangaços – Graciliano Ramos 

- Terra dos meninos pelados – Graciliano Ramos 

- Linhas Tortas – Graciliano Ramos 

- Viventes das Alagoas – Graciliano Ramos 

- Estribo de prata – Graciliano Ramos 

- Memórias do Carcire – Graciliano Ramos 

- A hora da estrela – Clarice Lispector 

- Um Sopro de vida – Clarice Lispector 

- Cidade Sitiada – Clarice Lispector 

- Doze lenda brasileiras – Clarice Lispector 
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- Água viva – Clarice Lispector 

- Laços de família – Clarice Lispector  

- Felicidade clandestina – Clarice Lispector 

- O lustre – Clarice Lispector 

- A descoberta do mundo – Clarice Lispector 

- Melhores poemas – Cecília Meireles 

- As palavras voam – Cecília Meireles 

- Nunca mais – Cecília Meireles 

- Viagem – Cecília Meireles 

- Escolha seu sonho – Cecília Meireles 

- Marcelo Marmelo Martelo – Ruth Rocha 

- Boi Boiada Boiadeiro – Ruth Rocha 

- Coelhinho que não era de páscoa – Ruth Rocha 

- Toda criança do mundo – Ruth Rocha 

- A escolinha do mar – Ruth Rocha 

- Bom dia todas as cores – Ruth Rocha 

- A fantástica máquina de bichos – Ruth Rocha 

- Ruth Rocha conta a Odisseia – Ruth Rocha 

- Romeu e Julieta – Ruth Rocha 

- O amigo do rei – Ruth Rocha 

- Como se fosse dinheiro – Ruth Rocha 

- Mil pássaros pelos céus – Ruth Rocha 

- Borba o gato – Ruth Rocha 

- O menino quase virou cachorro – Ruth Rocha 

- A escola de Marcelo – Ruth Rocha 

- Eugenio o Gênio – Ruth Rocha 

- Sentimento do mundo – Carlos Drumond de Andrade 

- Declaração de Amor – Carlos Drumond de Andrade 

- Alguma poesia – Carlos Drumond de Andrade 

- As impurezas do Branco – Carlos Drumond de Andrade 

- A paixão medida – Carlos Drumond de Andrade 

Total Literatura de Autores Brasileiros                                        R$ 2.026,30 
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ITEM 03 - LITERATURA DE AUTORES LATINO-AMERICANOS 

Obra e Autor UN 

- O amor e outros demônios – Gabriel Garcia Marquez 

- Relato de um naufrago – Gabriel Garcia Marquez 

- Noticias de um sequestro – Gabriel Garcia Marquez 

- Doze contos peregrinos – Gabriel Garcia Marquez 

- Olhos de um cão azul – Gabriel Garcia Marquez 

- O amor em tempo de cólera – Gabriel Garcia Marquez 

- Livro das perguntas – Pablo Neruda 

- Presente de um poeta – Pablo Neruda 

- Prologos – Pablo Neruda 

- Teus pés tocam na sombra – Pablo Neruda 

- Arte de pássaros – Pablo Neruda 

- Poemas de amor – Pablo Neruda 

 

Total Literatura de Autores Latino-Americanos                        R$ 552,90 

 

ITEM 04 - LITERATURA DE AUTORES UNIVERSAIS 

Obra e Autor UN 

- O homem duplicado – José Saramago 

- Viagem do elefante – José Saramago 

- Memorial do convento – José Saramago 

- História do cerco de Lisboa – José Saramago 

- Levantados do chão – José Saramago 

- A caverna – José Saramago 

- A jangada de pedra – José Saramago 

- Ainda sou eu – Jojo Moyes 

- A garota que você deixou pra trás – Jojo Moyes 

- A casa das marés – Jojo Moyes 

- O navio das noivas – Jojo Moyes 

- Um mais um – Jojo Moyes 

- O som do amor – Jojo Moyes 

- Baia da esperança – Jojo Moyes 

- Paris para um – Jojo Moyes 

- Nada mais a perder – Jojo Moyes 

- Em busca de um abrigo – Jojo Moyes 
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- Contos de amor e terror – Edgar Alan Poe 

- Coleção Medo Clássico – Edgar Alan Poe 

- Contos de terror, Mistério e morte – Edgar Alan Poe 

- A carta roubada – Edgar Alan Poe 

- O enterro prematuro – Edgar Alan Poe 

- Os americanos – Edgar Alan Poe 

- Terra de histórias – Alerta dos irmãos – Irmão Grimm 

- Contos de Cordel – Irmãos Grimm 

- Era uma vez irmãos Grimm – Irmãos Grimm 

- Branca de neve – Irmãos Grimm 

- Os músicos de Bremem – Irmãos Grimm 

- João e o Pé de Feijão – Irmãos Grimm 

- Cinderela – Irmãos Grimm 

- Joãos e Maria – Irmãos Grimm 

- Contos que brotam nas florestas – Irmãos Grimm 

- Rapunzel – Irmãos Grimm 

- A gata borralheira e outras histórias – Irmãos Grimm 

- Cinderela e outras histórias – Irmãos Grimm 

- João Felizardo – Irmãos Grimm 

- As três princesas negras – Irmãos Grimm 

- Contos de Grimm – Irmãos Grimm 

- Contos de Perroult – Charles Perroult 

- Contos de fadas – Charles Perroult 

- Contos de Cordel – Pequeno Polegar – Charles Perroult 

- Gato de botas – Charles Perroult 

- Contos de Andersen, Grimm, Perroult – Charles Perroult 

- Chapeuzinho vermelho – Charles Perroult 

- Barba Azul – Charles Perroult 

- Contos de mamãe Gansa – Charles Perroult 

- Bela adormecida – Charles Perroult 

- Coleção Harry Poter com 7 vol. 

- Anjos e Demônios – Dan Brown 

- O Código Da Vinci – Dan Brown 

- Inferno – Dan Brown 

- Origens – Dan Brown 
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- Coleção A Lenda dos Guardiões 14 vol. – Katrin Lasky 

- Coleção Crônicas de Gelo e Fogo 6 vol. 

- Coleção Os Bridgerstorns 9 vol. – Júlia Quinn 

- Box Quarteto Smithe Smith – Júlia Quinn 

- Coleção Irmãos Madoxx 5 vol. – Jamie McGuire 

- Coleção Desventura em série 13 vol. – Lemony Snicket 

- Trilogia O Orfanato da Srta. Peregrine 3 vol. – Ranson 
Riggs 

- Coleção Rangers A Ordem dos Arqueiros 11 vol. – John 
Flanagan 

- Coleção Minecraft 10 vol. 

- A pedra pagã – Nora Roberts 

- A pérola que rompeu a concha – Nadia Hashimi 

- Tipos Incomuns – Tom Hanks 

- A irmã da pérola – Lucinda Riley 

Total Literatura de Autores Universais                                    R$ 5.542,00 

 

05 – QUADRINHOS 

- Coleção Gibiteca com 450 gibis 

Total Quadrinhos                                                                       R$ 2.000,00 

 

ITEM 06 – LIVROS EM FORMATO ACESSÍVEL 

Obra e Autor UN 

- Cadê a monstrinha – com Braile – Elizete Lisboa 

- Madrugada na casa do Bruxo – com Braile – Elizete Lisboa 

- Sarita Menina – com Braile – Claudia Cotes 

- A bruxa mais velha do mundo – com Braile – Elizete Lisboa 

- Firirimm Fimfim – com Braile – Elizete Lisboa 

- Chuuu – com Braile – Ana Carmem Nogueira 

- Vou pular – com Braile – Ana Carmem 

- Dança Down – com Braile – Claudia Cotes 

- Dois amigos –com Braile – Mario Pirata 

- O menino que via com as mãos – com Braile – Alexandre 
Azevedo 
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- A casa velha AUDIOLIVRO MP3 – Machado de Assis 

- O desafio de amar AUDIOLIVRO – Stephen Kendrich 

- As vozes do Pessoa AUDIOLIVRO – Fernando Pessoa 

- Fala sério mãe AUDIOLIVRO – Talita Rebouças 

- A cidade do sol AUDIOLIVRO – Tommaso Campando 

- Dom Quixote AUDIOLIVRO – Miguel Cervantes 

- Memórias de um Natal AUDIOLIVRO – Joyce Cavalcante 

- Histórias de um pirata AUDIOLIVRO – Sergio Pereira 

- Dias raros AUDIOLIVRO – João Anzanho Carrascoza 

Total Livros Acessíveis                                                                R$ 607,40 

 

ITEM 07 – MOBILIÁRIO 

Descrição UN 

- Estante dupla face em aço, equipada com no mínimo 05 
prateleiras com reforço; 

- Capacidade de carga de 55kg por prateleira; 

- Pintura epóxi colorida; 

- Cores: Vermelha, excelente acabamento e durabilidade; 

- Chapa 24 nas prateleiras; 

- Chapa 14 nas colunas; 

- Dimensões externas: altura 1980 mm x profundidade 580 
mm x largura 965 mm; 

- Para uso em bibliotecas. 

 

 

02 

- Estante dupla face em aço, equipada com no mínimo 05 
prateleiras com reforço; 

- Capacidade de carga de 55kg por prateleira; 

- Pintura epóxi colorida; 

- Cores: Azul Claro, excelente acabamento e durabilidade; 

- Chapa 24 nas prateleiras; 

- Chapa 14 nas colunas; 

- Dimensões externas: altura 1980 mm x profundidade 580 
mm x largura 965 mm; 

- Para uso em bibliotecas. 

 

 

02 

- Estante dupla face em aço, equipada com no mínimo 05 
prateleiras com reforço; 

- Capacidade de carga de 55kg por prateleira; 

- Pintura epóxi colorida; 
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- Cores: Laranja, excelente acabamento e durabilidade; 

- Chapa 24 nas prateleiras; 

- Chapa 14 nas colunas; 

- Dimensões externas: altura 1980 mm x profundidade 580 
mm x largura 965 mm; 

- Para uso em bibliotecas. 

02 

- Estante dupla face em aço, equipada com no mínimo 05 
prateleiras com reforço; 

- Capacidade de carga de 55kg por prateleira; 

- Pintura epóxi colorida; 

- Cor: Verde, excelente acabamento e durabilidade; 

- Chapa 24 nas prateleiras; 

- Chapa 14 nas colunas; 

- Dimensões externas: altura 1980 mm x profundidade 580 
mm x largura 965 mm; 

- Para uso em bibliotecas. 

 

 

 

02 

- Estante dupla face em aço, equipada com no mínimo 05 
prateleiras com reforço; 

- Capacidade de carga de 55kg por prateleira; 

- Pintura epóxi colorida; 

- Cor: Rosa, excelente acabamento e durabilidade; 

- Chapa 24 nas prateleiras; 

- Chapa 14 nas colunas; 

- Dimensões externas: altura 1980 mm x profundidade 580 
mm x largura 965 mm; 

- Para uso em bibliotecas. 

 

 

 

02 

Total Mobiliário                                                                        R$ 11.568,70 

 

ITEM 08 - DECORAÇÃO 

Descrição UN 

- Tapete de sisal. Medida mínima de 3m x 4m. Modelo a ser 
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo. 

01 

- Puff Apoio de leitura; 

- Puff Infantil, colorido; 

-Dimensões altura 70cm x largura 53cm x profundidade 
53cm; 

- O puff deve vir com o enchimento e com zíper para 

01 
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abertura.   

Total Decoração                                                                            R$ 478,80 

 

ITEM 09 – MOLDURAS 

Descrição UN 

- Quadros com moldura simples, Preto, proteção de vidro; 

- Medidas: altura 50cm x largura 40cm. 

18 

Total Molduras                                                                           R$ 1.731,60 

 

ITEM 10 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL 

Descrição UN 

- Computador Slim com monitor 19”; Processador Intel Core 
I5 7400 8Gb 1Tb Wif – Equipado com leitor de DVD e 
equipamento de sonorização.  

02 

- Impressora Multifuncional. 

Impressão: Jato de tinta de 4 cores, 1 garrafa com tinta preta 
e 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta e Amarela). Até 5760 
x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel. 
Velocidade de impressão ISO de: Preto 10,5 ISO ppm, 
duplex 6 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm. Duplex 4 ISO 
ppm. Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 
ppm. Tamanho mínimo de gotícula de tinta de 3 picolitros.  

Cópia: 7,7 ISO com (em preto), 3,8 ISO com (em cores). 
Qualidade da cópia: colorido, preto/branco, rascunho/padrão. 
Tamanho máximo, A4, carta. Diminui e aumenta (25-400%). 
Scaner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido. 
Resolução óptica de 1200 dpi. Resolução de hardware de 
1200 x 2400 dpi. Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi. 
Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de 
saída. Digitalização para PC. Conectividade padrão: USB de 
Alta Velocidade, Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-fi, impressão a 
partir de dispositivos móveis e cartão de memória. Suporta 
papel: Normal, carto, ofício, fotográfico e envelopes. 
Capacidade de entrada de: 100 folhas papel normal, 20 
papel fotográfico e 10 envelopes. Capacidade de saída: 30 
folhas papel normal. Visor LCD colorido de 1,44”. 

01 

- Projetor Multimídia.  
Tecnologia LCD. Luminosidade (brilho) 3000 Lumens. Tipos 
de Projeção: teto, frontal e traseira. Lâmpada UHE. Duração 
aproximada da lâmpada: 5000 horas (modo normal) e 6000 
Horas (modo Eco). Tamanho da imagem: 23’’ – 300’’. 
Tecnologia para HDTV. Resolução Mínima: 1024 X 768 
VGA, SVGA, XGA. Resolução Nativa: SVGA (800 x 600 
pixels). Ajustes de imagem: Correção de Trapézio: Vertical 

04 
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(+/- 30 graus) – automático; horizontal (+/- 30 graus) – 
Manual. Contraste: 10.000:1. Lente Foco Manual/Zoom 
Digital. Zoom 1 – 1.35 (digital). Áudio: auto falantes 
embutidos: 2W. Sistema de cor: PAL, SECAM, NTSC, digital: 
NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL 60/ SECAM; 
analógico: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p; full color 
– 16,77 milhões de cores. Alimentação Bivolt. Nível de ruído 
37 dB (modo normal)/ 29 dB (modo ECO). Conexões RGB/ 
Vídeo composto/ USB/ vídeo componente/ HDMI. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses para todo o equipamento e 90 
(noventa) dias para lâmpadas. Idiomas do Menu: 36 idiomas, 
com obrigatoriedade do Português. Itens  inclusos: 
Projetor/controle remoto com pilhas/ Cabo de 
alimentação/Cabo p/ computador / Cabo USB/ Maleta de 
transporte/ Protetor da lente / CD-ROM com documentação 
do Projetor / Manuais de instalação e do usuário em 
português / Ser compatível com Microsoft Windows XP e 
sistemas superiores. 

Total Equipamentos de Informática e Audiovisual               R$ 14.000,00 

 

DO ITEM 11 AO 97 DEVERÃO SER COTADOS INDIVÍDUALMENTE. 

 

LIVROS DE AUTORES DIVERSOS 

Item Descrição 
Valor 

Máximo 

11 As sete irmãs: a história de Maia – Lucinda Riley R$ 42,40 

12 A irmã do sol (as sete irmãs) – Lucinda Riley R$ 50,91 

13 A irmã da sombra (as sete irmãs) – Lucinda Riley R$ 47,40 

14 A irmã da tempestade (as sete irmãs) – Lucinda Riley R$ 47,40 

15 A irmã da lua (as sete irmãs) – Lucinda Riley R$ 43,39 

16 A grande solidão – Kristin Hannah R$ 49,90 

17 Tempo de regresso – Kristin Hannah R$ 41,39 

18 Por toda a eternidade – Kristin Hannah R$ 44,51 

19 O rouxinol – Kristin Hannah R$ 19,95 

20 Jardim de inverno – Kristin Hannah R$ 48,15 

21 Corte de espinhos e rosas – Sarah J. Maas R$ 42,34 

22 Corte de névoa e fúria – Sarah J. Maas R$ 57,40 

23 Corte de asas e ruína – Sarah J. Maas R$ 59,95 

24 Corte de gelo e estrelas – Sarah J. Maas R$ 49,89 

25 O duque e eu (Os Bridgertons) – Julia Quinn R$ 33,95 

26 O visconde que me amava (Os Bridgertons) – Julia R$ 33,95 
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Quinn 

27 Um perfeito cavalheiro (Os Bridgertons) – Julia Quinn R$ 33,95 

28 Os segredos de Colin Bridgerton (Os Bridgertons) – 
Julia Quinn 

R$ 33,95 

29 Para Sir Philip, com amor (Os Bridgertons) – Julia 
Quinn 

R$ 33,95 

30 O conde enfeitiçado (Os Bridgertons) – Julia Quinn R$ 33,95 

31 Um beijo inesquecível (Os Bridgertons) – Julia Quinn R$ 33,95 

32 A caminho do altar (Os Bridgertons) – Julia Quinn R$ 33,95 

33 E viveram felizes para sempre (Os Bridgertons) – 
Julia Quinn 

R$ 33,95 

34 A casa na árvore com 52 andares – Andy Griffiths R$ 38,73 

35 A casa na árvore com 117 andares – Andy Griffiths R$ 38,73 

36 A casa na árvore com 26 andares – Andy Griffiths R$ 40,63 

37 A casa na árvore com 13 andares – Andy Griffiths R$ 36,88 

38 A casa na árvore com 39 andares – Andy Griffiths R$ 40,26 

39 A casa na árvore com 104 andares – Andy Griffiths R$ 38,39 

40 A casa na árvore com 91 andares – Andy Griffiths R$ 38,73 

41 A casa na árvore com 65 andares – Andy Griffiths R$ 44,12 

42 A casa na árvore com 78 andares – Andy Griffiths R$ 44,12 

43 Quase sem respirar – Rebecca Donovan R$ 31,90 

44 Eu escolhi respirar – Rebecca Donovan R$ 31,90 

45 Arsène Lupin: O ladrão de casaca – Maurice Leblanc R$ 28,35 

46 Arsène Lupin contra Herlock Sholmes – Maurice 
Leblanc 

R$ 28,49 

47 A verdade sobre o caso Harry Quebert – Joël Dicker R$ 49,89 

48 O desaparecimento de Stephanie Mailer – Joël Dicker R$ 54,73 

49 Mulheres que correm com os lobos – Clarissa Pinkola 
Estés 

R$ 54,84 

50 Do mil ao milhão – Thiago Nigro R$ 24,90 

51 O homem de giz – C.J. Tudor R$ 43,84 

52 Um lugar bem longe daqui – Delia Owens R$ 36,90 

53 O homem mais rico da Babilônia – George S. Clason R$ 21,89 

54 O mistério dos sete relógios – Agatha Christie R$ 31,20 

55 Arrume a sua cama: Pequenas coisas que podem 
mudar a sua vida... E talvez o mundo – William H. 
McRaven 

R$ 27,24 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS 
Unidos, gerando desenvolvimento! 
 

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 33371-166 

CEP 99930-000 – Estação – RS 

www.pmestacao.com.br 

Visto da Procuradoria Geral  
 

___________ 
56 Sol da meia-noite – Stephenie Meyer R$ 44,92 

57 Teto para dois – Beth O´leary R$ 42,41 

58 Toda luz que não podemos ver – Anthony Doerr R$ 47,39 

59 As espiãs do Dia D – Ken Follett R$ 39,39 

60 Déjàvu-Um convite para o despertar – Espírito Lucius R$ 39,04 

61 A viagem de Cilka – Heather Morris R$ 39,75 

62 O conto da aia – Margaret Atwood R$ 44,89 

63 Coleção completa Anne de Green Gables – Lucy 
Maud Montgomery – 13 vol. 

R$ 219,95 

64 Uma mulher no escuro – Raphael Montes R$ 38,90 

65 Holocausto brasileiro – Daniela Arbex R$ 39,90 

66 O sorriso da hiena – Gustavo Ávila R$ 37,34 

67 A filha esquecida – Armando Lucas Corrêa R$ 44,16 

68 O casal que mora ao lado – Chari Lapena R$ 37,54 

69 A costureira de Dachau – Mary Chamberlain R$ 34,34 

70 A corrente – Adrian McKinty R$ 37,37 

71 Por trás dos seus olhos – Sarah Pinborough R$ 42,65 

72 O prisioneiro do céu – Carlos Ruiz Zafón R$ 33,16 

73 O colecionador – John Fowles R$ 52,23 

74 O sol é para todos – Harper Lee R$ 45,80 

75 O físico – Noah Gordon R$ 69,95 

76 Antes da queda – Noah Hawley R$ 34,40 

77 Eu e esse meu coração – C.C. Hunter R$ 31,41 

78 Tudo por amor – Judith McNaught R$ 56,40 

79 A pérola que rompeu a concha – Nadia Hashimi R$ 49,40 

80 As filhas do capitão – María Dueñas R$ 53,39 

81 Ecos – Pam Munõs Ryan R$ 39,90 

82 Mil beijos de garoto – Tillie Cole R$ 35,93 

83 A menina da montanha – Tara Westower R$ 36,39 

84 Todas as cores do céu – Amita Trasi R$ 36,40 

85 Ana Karenina – Lev Tolstoi R$ 94,46 

86 Nada ortodoxa: Uma história de renúncia à Religião – 
Deborah Feldman 

R$ 39,75 

87 Mente minimalista: minimalismo com um novo estilo 
de vida – Gianini Ferreira 

R$ 31,08 
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88 Manual de sobrevivência da garota descolada – 

Nancy Rue 
R$ 40,00 

89 Coleção completa Diário de um banana 15 vol. – Jeff 
Kinney 

R$ 460,00 

90 Os sete maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins 
Reid 

R$ 28,39 

91 Tudo e todas as coisas – Nicola Yoon R$ 38,90 

92 Segredos de família – Lisa Wingate R$ 35,39 

93 Posso te contar uma coisa? O guia da garota 
descolada – Bruna Camporezi 

R$ 20,90 

94 A paciente silenciosa – Alex Michaelides R$ 41,10 

95 Garota exemplar – Gilian Flynn R$ 40,88 

96 A mulher entre nós – Greer Hendricks R$ 29,90 

97 A catedral do mar – Ildefonso Falcones R$ 45,52 

 

1. Os equipamentos deverão ser NOVOS, sendo vedada a entrega de equipamentos usados, 
recondicionados ou remanufaturados, quanto aos livros, fica PROIBIDA a entrega de versão 
econômica e/ou de bolso. 

 
2. Os equipamentos deverão ter garantia total mínima de 12 meses após sua entrega, e 

assistência técnica pós-venda de fácil acesso na localização da rede de assistência dos, 
assim como disposição de peças de reposição ou acessórios de fácil aquisição no mercado 
nacional. 

 
3. Cada empresa poderá apresentar apenas uma MARCA em sua proposta. 
 
4. O equipamento deverá ter garantia total mínima de 12 meses após sua entrega, e 

assistência técnica pós-venda de fácil acesso na localização da rede de assistência do 
equipamento, num raio de 70 quilômetros da sede do Município, assim como disposição de 
peças de reposição ou acessórios de fácil aquisição. 

 
5. A empresa/vendedor deverá também prestar a assistência técnica. 
 
6. Os itens eletrônicos ou que se fizer necessário o uso de Manual de Instruções, devem ser 

entregues acompanhados dos mesmos e realizada a entrega técnica para Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. 
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

A empresa ......................................................................................... localizada na 

Rua......................................................................, nº.............., 

bairro:..............................................., cidade:........................................................., 

estado............., inscrita no CNPJ sob o nº.............................................., por intermédio de seu 

representante legal ..........................................................................., portador do CPF 

nº.............................................,  RG nº........................................, em cumprimento do previsto 

no inciso VII do artigo 4º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, DECLARA expressamente 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

           
 
 Data: _____/_____/______ 
 
 
______________________________________ 
 Nome do Representante Legal da Empresa 
 
CPF:_________________________________ 
 
 
 
______________________________________ 
                          Assinatura 
 
 
 
 
            
 
 
 

Carimbo do CNPJ: 
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ANEXO IV 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
Ref.: Pregão Presencial nº 018/2021 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para fins de 

participação no Pregão Presencial acima, que: 

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e 

indireta; 

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

e). Não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

f). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, eu ____________________________________, 

representante legal desta empresa, firmo a presente. 

 

Cidade, data 

 

_____________________________________________ 

Nome do representante legal 

CPF nº........................... 
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MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS  
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento de equipamentos, consoante dispõem 
os artigos 54 à 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o art. 18, da Lei 
Orgânica do Município de Estação, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 
92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Geverson Zimmermann, brasileiro, casado, portador 
do RG nº , e CPF nº , residente e domiciliado na Rua , nesta cidade de ora em diante 
denominado de MUNICÍPIO,  e de outro lado, a empresa  inscrita no CNPJ/MF sob nº, 
estabelecida na , na cidade de , neste ato representada pelo Sr. , portador do CPF nº , de ora 
em diante denominado simplesmente FORNECEDORA, ajustam  as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
1. A FORNECEDORA obriga-se, conforme estabelecido na proposta apresentada no processo 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, ao fornecimento dos seguintes materiais 
NOVOS com garantia total mínima de 12 meses após sua entrega: 
 
2. A FORNECEDORA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará, por escrito, ao 
MUNICÍPIO, qualquer anormalidade eventualmente ocorrida na fabricação ou transporte dos 
materiais objeto deste contrato, que possa comprometer a sua qualidade. 
 
3. A vigência deste Contrato se estenderá por 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua 
assinatura, podendo haver prorrogação mediante firmatura de termo aditivo. 
 
4. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
solicitação do Município para a entrega dos equipamentos, e a FORNECEDORA ficará 
obrigada a trocar as suas expensas o produto que vier a ser recusado sendo que o ato de 
recebimento não importará sua aceitação. 
 
5. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando 
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas. 
 
6. Havendo necessidade de alteração dos prazos de entrega, esta só poderá ser efetivada 
após prévia e expressa aquiescência, por escrito, por parte do Município. Ocorrendo motivo de 
caso fortuito ou força maior, impeditivos do cumprimento dos prazos firmados neste contrato, 
este deverá ser comunicado imediatamente pela FORNECEDORA ao MUNICÍPIO.  
 
7. O MUNICÍPIO compromete-se a pagar, pelo fornecimento dos produtos, o valor de R$  () . 
 
8. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos materiais, mediante a 
apresentação do documento fiscal constando: a identificação do Contrato 
Administrativo, do Pregão Presencial Nº 018/2021, do Termo de Convênio Sedac 
n°14/2020 e do Processo n° 20/1100-0000482-3. 
 
9. O inadimplemento dos prazos fixados neste instrumento, bem como a inexecução total ou 
parcial do objeto contratual, sujeitará a FORNECEDORA à aplicação das seguintes 
penalidades: 
a) Advertência, por escrito; 
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b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infringência de qualquer uma 
das cláusulas previstas no presente contrato por parte do Contratado, importância esta que 
será devidamente atualizada ao termo do efetivo pagamento. 
c) Sanção prevista no artigo 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.1. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
9.2. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
10. O MUNICÍPIO, na forma do disposto na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, 
poderá rescindir unilateralmente o contrato, sem que assista à FORNECEDORA, indenização 
de qualquer espécie. 
 
11. Todo e qualquer documento trocado entre o MUNICÍPIO e a FORNECEDORA, deverá ser 
protocolado, constituindo o protocolo a única prova de entrega de documentos. 
 
12. A FORNECEDORA poderá, para o cumprimento dos serviços que lhe incumbirão em 
decorrência do presente ajuste, utilizar-se de serviços de terceiros, sempre sob sua única e 
exclusiva responsabilidade. Fica ressalvada a inexistência de qualquer vínculo entre o 
MUNICÍPIO e estes, respondendo a FORNECEDORA, por todos os ônus trabalhistas, 
previdenciários e/ou fiscais oriundos dessa relação. 
 
13. A FORNECEDORA compromete-se a manter, durante a vigência do contrato, todas as 
condições de habilitação apresentadas na ocasião da contratação. 
 
14. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes com todas as disposições 
e regras atinentes a contratos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, ainda 
que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.  
 
15. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias e elementos de despesa: 
08 – Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo  
08.05.13.392.0025.2067 – Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal 
08.05.13.392.0025.2067.3.3.90.30.46 (8594) – Material Bibliográfico 
08.05.13.392.0025.2067.3.3.90.30.20 (8765) – Material de Cama, Mesa e Banho 
Recurso – 1 Livre e 1131 Lendo para o futuro 
 
08.05.13.392.0025.1035 Aquisição de equipamentos e material permanente para Biblioteca 
08.05.13.392.0025.1035.4.4.90.52.41 (8767) Equipamentos de TIC - Computadores 
08.05.13.392.0025.1035.4.4.90.52.42 (8768) Equipamentos de TIC – Impressoras  
Recurso – 1 Livre e 1131 Lendo para o futuro 
 
16. Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas - RS, para dirimir as questões oriundas do 
presente contrato, que não possam ser resolvidas por via administrativa. 
 
17. E, por estarem as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Estação-RS, ____ de _________ de 2021. 
 
 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO – RS 
Unidos, gerando desenvolvimento! 
 

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 33371-166 

CEP 99930-000 – Estação – RS 

www.pmestacao.com.br 

Visto da Procuradoria Geral  
 

___________ 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO     FORNECEDORA 
 
 

 
 
Testemunhas: 
 
 
 

__________________________________________ 
CPF: 
 
 
 
__________________________________________ 
CPF:                                                                                                      
 
 
 


