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PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2022 – EXCLUSIVO ME/EPP 

REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 129/2022 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL AFIF JORGE SIMÕES FILHO, no uso de suas 
atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas do dia 
01/07/2022, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São Sepé, localizada na Rua 
Plácido Chiquiti, nº 900, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de 
realizar o presente Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para fins de 
Registro de Preços, que terá por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação dos 
serviços de arbitragem nos jogos a serem promovidos pela Diretoria Geral de Esportes, em 
conformidade com Projeto Básico (Anexo 02). A presente licitação processar-se-á nos termos 
da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei Complementar nº. 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014 e dos Decretos Municipais nº. 3.301, de 30 de agosto de 2007, nº. 
3.356, de 18 de agosto de 2008 e nº. 3.402 de 16 de abril de 2009, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações: 
 

1 – DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação dos 
serviços de arbitragem nos jogos a serem promovidos pela diretoria geral de esportes, em 
conformidade com a descrição e quantidades abaixo relacionadas: 

Item 
Quant. 
Mín. 

Quant. 
Máx. 

Descrição Unidade. 
Valor de 

referência 

1 8 30 
Futebol de campo (01 árbitro, 02 
auxiliares, 01 mesário) - 02 jogos por 
rodada 

Rodada R$ 1.683,33 

2 13 30 

Futsal fraldinha, pré-mirim, mirim 
infantil, juvenil, veterano, master, 
feminino (02 árbitros, 1 mesário) - 4 
jogos por rodada 

Rodada R$ 1.416,66 

3 11 30 
Futsal Copa (02 árbitros, 01 mesário, 01 
cronometrista) - 4 jogos por rodada 

Rodada R$ 1.550,00 

4 7 15 
Futsal 1 divisão (02 árbitros, 01 mesário, 
01 cronometrista) - 3 jogos por rodada 

Rodada R$ 1.400,00 

5 6 12 
Campo 7 (Veterano e master 
masculino, Feminino livre) - (02 árbitros 
e 01 mesário) - 3 jogos por rodada 

Rodada R$ 1.300,00 
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2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a 
atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação 
solicitada no local dia e horário informados no preâmbulo deste edital. 
2.2. Como condição para participação neste certame, a licitante deverá apresentar fora dos 
envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento: 

2.2.1 Caso a empresa licitante seja beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006, 
deverá ser apresentada declaração firmada por seu representante legal de que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme anexo 06 do 
presente edital; 
2.2.2 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

2.3 Caso a licitante não apresente as declarações escritas, previstas no item 2.2, seu 
Representante poderá fazê-las, do próprio punho, no momento do credenciamento. 
2.4 Se a licitante encaminhar sua proposta e não se fizer representar no momento do 
credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 do presente edital 
fora dos envelopes de habilitação e das propostas. 
2.5 Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar na presente 
licitação. 
2.6 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto nos itens 2.1 a 2.4 
do presente edital, deverá apresentar a sua proposta de preços e documentos de habilitação 
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de 
n.º 1 e n.º 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 
Envelope nº 01 – PROPOSTA 
Nome Completo do Proponente 
E-mail do Proponente 

---------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 
Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
Nome Completo do Proponente 
E-mail do Proponente 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro 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 identidade, o qual será confrontado com a documentação de indicação do representante. 
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3.1.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item “3.1” deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
3.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
3.2.1 Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 
deverá apresentar: 
3.2.1.1 Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 
3.2.1.2 Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 
comercial ou de sociedade por ações. 
3.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso 
de sociedade civil. 
3.2.1.4 Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de dos demais atos 
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País. 
3.2.1.5 Registro comercial, se empresa individual. 
3.2.2 Se representada por procurador, deverá apresentar: 
3.2.2.1 Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, §1º, do Código Civil, 
em especial o nome da empresa ou entidade outorgante e de todas as pessoas com poderes 
para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar 
lance(s) em licitação pública; ou 
3.2.2.2 Carta de credenciamento outorgada pelos representantes legais da licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 
prática dos demais atos inerentes ao certame. 
3.3 Nos casos dos itens 3.2.1 e 3.2.2, o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
do ato de investidura do outorgante como representante legal da pessoa jurídica. 
3.4 Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a 
carta de credenciamento para o representante da pessoa jurídica, a falta de qualquer uma 
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
3.5 O Pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do certame, 
que comprovem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de lances verbais, 
bem como para a prática dos demais atos do certame. 
3.6 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório 
o licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

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 na sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 
envelopes de 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. 
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5 – DA PROPOSTA 

5.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, 
deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, e deverá conter: 
5.1.1 Valor unitário e total por item, conforme descrição e quantidades constantes no objeto do 
presente edital. 
5.2 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 
também em eventual contratação. 

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 as 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 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas na alínea “6.1”, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
6.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em 
segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 
6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.  
6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens “6.3” e “6.4”. 
6.5.1 Dada a palavra à licitante, esta disporá de 1 (um) minuto para apresentar nova proposta. 
6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7 É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes deste edital. 
6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 
considerado para efeito de ordenação das propostas.  
6.9 Caso não seja ofertado nenhum 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 a proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, a pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 
respeito.  
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6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor valor por item, desde que a proposta 
tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o 
preço de mercado. 
6.13 Serão desclassificadas as propostas que: 
6.13.1 Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
6.13.2 Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
6.13.3 Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5; 
6.13.4 Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
inexequíveis. 
6.14 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 acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto à Área 
Departamento de Compras e Licitações deste Município.  
6.18 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

7 – DA HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
seguintes documentos: 

7.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei 
Federal n.º 9.854/99 (Modelo – Anexo 05). 
7.2 Declaração de que a licitante não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos 
para a sua participação no presente processo licitatório (Modelo – Anexo 06). 

7.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
7.3.1 Registro comercial no caso de empresa individual. 
7.3.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de associações, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 
7.3.3 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. 
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7.3.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 
Parágrafo único – É dispensada a apresentação dos documentos constantes nos itens 
“7.3.1”, “7.3.2” e “7.3.3” dentro do envelope de habilitação pelos licitantes que já os houver 
apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 do presente edital. 

7.4 REGULARIDADE FISCAL 
7.4.1 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade. 
7.4.2 Certidão de Regularidade Unificada de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União. 
7.4.3 Prova de Regularidade Estadual. 
7.4.4 Prova de Regularidade Municipal, do domicílio do licitante; 
7.4.5 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

7.5 REGULARIDADE TRABALHISTA  

7.5.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

7.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.6.1 Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando a boa atuação e a aptidão para a execução de atividades compatíveis 
com o objeto da presente licitação. O (s) documento (s) deverá (ão) ser assinado (s) e 
apresentado (s) em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ da contratante, contendo, 
obrigatoriamente as seguintes informações: 
7.6.1.1 Nome da contratante, CNPJ, endereço completo com telefone, nome e cargo do 
signatário do atestado; 
7.6.1.2 Nome da empresa contratada; 
7.7.1.3 Data de emissão do atestado; 
7.7.1.4 Modalidades arbitradas e tipo de evento. 
7.6.2 Para as modalidades de “futsal” dispostas nos itens 16, 19 e 23 do objeto: O licitante 
deverá apresentar quadro de arbitragem com, no mínimo, 10 (dez) árbitros diplomados pela 
Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), mediante a apresentação de cópias 
autenticadas dos seguintes documentos: 

7.6.2.1 Certificado de federado ou confederado; 
7.6.2.2 Documento de Identidade; 
7.6.2.3 Declaração Individual e assinada com firma reconhecida em cartório confirmando a 
prestação de serviço para a pessoa jurídica fornecedora participante da licitação. 

7.6.3 Para as modalidades de “futebol de campo” dispostas nos itens 17 e 18 do objeto:  
7.6.3.1 Declaração Individual e assinada com firma reconhecida em cartório confirmando a 
prestação de serviço para a pessoa jurídica fornecedora participante da licitação. 

7.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 
7.7.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a noventa dias da data 
designada para a apresentação do documento. 
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7.8 – A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e 
trabalhista, previstos no edital, sendo beneficiária da Lei Complementar n.º 123/06, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do 
certame.  
7.8.1 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. 
7.8.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.8, 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.  
7.8.3 O benefício de que trata o item 7.8 não eximirá a licitante da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
7.8.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.8, implicará na 
inabilitação do licitante sem prejuízo das penalidades previstas no edital. 
7.9 Para as licitantes já cadastradas como fornecedoras do Município de São Sepé, ou as 
que efetuarem seu cadastro antecipadamente, a documentação exigida acima (no item 7 
deste edital), poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde 
que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral, bem como suas 
certidões negativas de débito, estejam dentro do prazo de validade, com os seguintes 
documentos: 
7.9.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei 
Federal n.º 9.854/99 (Modelo – Anexo 05). 
7.9.2 Declaração de que a licitante não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos 
para a sua participação no presente processo licitatório. (Modelo – Anexo 06). 
7.9.3 Documentos enumerados nos subitens do item 7.6 do presente edital. 
7.10 O envelope de documentação do licitante que não for aberto, ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o 
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização do 
envelope. 
7.11 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticado por servidor desta Administração 
Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de documento 
disponibilizado por intermédio da Internet. 

8 – DA ADJUDICAÇÃO 

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 
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licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor.  
8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

9 – DOS SERVIÇOS 

9.1 O licitante vencedor terá o prazo máximo de 05 (cinco dias) para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, sob pena da perda do direito ao objeto da presente licitação. 
9.2 O licitante vencedor deverá executar os serviços de acordo com todas as determinações 
contidas no Objeto. 
9.3 O licitante vencedor deverá comunicar por escrito e verbalmente ao Diretor Geral de 
Esportes todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a apresentar risco à 
execução dos serviços. 
9.4 Caberá ao licitante vencedor a responsabilização por eventuais danos causados 
diretamente a Fundação Cultural, o Município ou a terceiros, decorrentes de culpa, dolo ou 
ineficiência na execução dos serviços contratados, sendo vedado à empresa o chamamento 
ao processo ou a denunciação que gere qualquer tipo de ônus a Fundação Cultural. 
9.5 O licitante vencedor deverá indicar um supervisor de atividades que coordenará seus 
profissionais de arbitragem. 
9.6 Os profissionais da licitante vencedora serão diretamente subordinados ao supervisor 
indicado, sendo-lhes vedado receber ordens diretas dos servidores da Fundação Cultural. 
9.7 O licitante vencedor deverá cumprir integralmente o cronograma a ser emitido pelo Diretor 
Geral de Esportes, observando os horários e os locais onde os serviços deverão ser 
prestados. 
9.8 Os profissionais disponibilizados pelo licitante vencedor deverão apresentar-se 
devidamente uniformizados. 
9.9 Os serviços de arbitragem serão prestados de acordo com solicitação emitida pelo Diretor 
Geral de Esportes, através do envio de tabela de jogos. Ficará sob responsabilidade da 
Secretaria demandante o agendamento das datas, horários e locais, bem como dos 
respectivos enfrentamentos esportivos e as peculiaridades da competição. 
9.10 Eventuais cancelamentos de jogos decorrentes de problemas climáticos, desistências de 
competidores ou impossibilidade de uso das dependências desportivas por condições 
excepcionais, serão comunicados ao licitante vencedor com antecedência mínima de 04 
(quatro) horas. Em tais casos, não haverá o pagamento dos serviços. 
9.11 O licitante vencedor deverá dispor de quadro de árbitros com capacidade técnica para 
dirigir todos os jogos. 
9.12 Nos campeonatos em que houver a determinação da presença de um auxiliar, ressalta-se 
que o mesmo profissional terá a função de organizar as equipes para agilizar os eventos, além 
de prestar ajuda como “gandula”. 
9.13 O licitante vencedor deverá fornecer equipamentos de segurança individual para todos os 
funcionários, bem como responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e 
demais encargos. 
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9.14 O licitante vencedor será responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos 
seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços 
contratados, incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentação, salários, encargos 
sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual e 
quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes 
deste contrato, isentando integralmente a Fundação Cultural. 
9.15 A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
9.16 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do Edital de Pregão e da Nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

10 – DO PAGAMENTO 

10.1 O Pagamento em até 7 dias após a realização do serviço, emissão da nota fiscal e aceite 
do fiscal do contrato. 
10.2 A despesa com o objeto do presente Edital correrá pela seguinte dotação orçamentária: 

Órgão 12 – Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho 
Unidade Orçamentária 12.23 – Esportes e Lazer 
27 – Desporto e Lazer 
27812 – Desporto Comunitário 
278120372 – Desenvolvimento do Esporte Amador 
2781203722.249000 – Práticas Esportivas e de Lazer 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.99.06.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
6834 – Código Reduzido 
 
10.3 Serão processadas as retenções cabíveis nos termos da lei que regula a matéria. 
10.4 Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo 
que deu causa, sendo que o critério de atualização monetária terá por base o IGP-M e, a título 
de penalidade, juros de mora, à razão de 0,2%, ao mês. 

11 – DAS PENALIDADES 

11.1 Pela inexecução total ou pela execução parcial do objeto do Contrato, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
11.1.1 Advertência. 
11.1.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia 
de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor total do 
contrato/empenho, até a data do efetivo adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o 
valor do Contrato. 
11.2 A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado 
da data definida para o regular cumprimento da obrigação. 
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11.3 Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso 
de inexecução parcial do objeto contratado, sem embargo de indenização dos prejuízos 
porventura causados ao CONTRATANTE. 
11.4 Multa de 10% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução 
total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
CONTRATANTE. 
11.5 Multa de 5% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de 
descumprimento de obrigações contratuais. 
11.6 Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação 
da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua 
rescisão. 
11.7 A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória 
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente. 
11.8 Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo de até 2 (dois) anos. 
11.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 
5 anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante o Município, o qual será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 
11.10 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 
11.10.1 Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação. 
11.10.2 Apresentação de documentação falsa para participação no certame. 
11.10.3 Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável. 
11.10.4 Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação. 
11.10.5 Comportamento inidôneo. 
11.10.6 Cometimento de fraude fiscal. 
11.10.7 Fraudar a execução do contrato. 
11.10.8 Falhar na execução do contrato. 
11.11 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
11.12 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA 
vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
11.13 Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá 
manifestar-se em até 05 (cinco) dias úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo 
para manifestação será de 10 dias corridos, de acordo com a Lei 8.666/1993. 

12 – DOS PRAZOS 

12.1 O fornecedor será convocado para formalizar o registro de preços, sendo que no prazo de 
5 dias deverá comparecer no Departamento de Compras e Licitações para assinatura da ata. 

mailto:fundacaolic@gmail.com


 

 

 
CNPJ 92.457.860/0001-77 - Reg. Ministério da Cultura 43.007326/89-17 

Rua Plácido Gonçalves, 1508 – Fone: (55) 3233-3550 – CEP: 97340-000 - São Sepé - RS 
e-mail: fundacaolic@gmail.com 

 

12.2 O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses, contado da 
assinatura da aludida ata. 

 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Consultas e demais informações relativas ao presente Pregão serão prestadas pelo 
Departamento Compras e Licitações, de segundas a sextas-feiras, das 08h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 16h30min, através do telefone (55) 3233-8117 e por e-mail 
compras@saosepe.rs.gov.br. 
13.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, no Departamento 
de Compras e Licitações e no site da Prefeitura Municipal de São Sepé 
(https://www.saosepe.rs.gov.br/licitacoes/). 
13.3 Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou dia de expediente normal 
subsequentes aos ora fixados. 
13.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço, os números de telefone e e-mail. 
13.5 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 de Gramado, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre 
o valor inicial  contratado. 
13.6 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
13.7 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, bem como anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de qualquer indenização (art. 49 da 
Lei Federal nº 8.666/93). 
13.8 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação 
exigida e não apresentada na reunião de recebimento. 
13.9 Não serão lançadas em atas consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 
próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 
109, inciso I, a e b, da Lei nº 8.666/93). 
13.10 Serão aceitas impugnações e recursos encaminhados por e-mail, desde que sejam 
enviados acompanhados do comprovante de postagem do documento original dentro do prazo 
estabelecido na legislação vigente. Ainda deverão ser encaminhados o contrato social da 
empresa e procuração, caso seja o caso.  
13.11 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de São Sepé (RS), 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
13.12 O presente Edital poderá ser acessado na rede mundial de computadores (Internet) no 
site https://www.saosepe.rs.gov.br/licitacoes/. No mesmo site serão disponibilizadas as 
informações pertinentes à licitação. 
13.13 São anexos deste Edital: 
Anexo 01 – Minuta Ata de Registro de Preços  
Anexo 02 – Modelo de Proposta de Preços 
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Anexo 03 – Modelo de Credenciamento 
Anexo 04 – Modelo Declaração de Empregador 
Anexo 05 – Modelo Declaração de Idoneidade  
Anexo 06 – Modelo Declaração de Beneficiária (LC 123/2006) 

São Sepé (RS), 20 de junho de 2022. 

FERNANDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA 
Presidente da Fundação Cultural Afif 

Jorge Simões Filho  
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ANEXO 01 – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ____/____ 
A FUNDAÇÃO CULTURAL AFIF JORGE SIMÕES FILHO, neste ato representado pelo seu 

Presidente, Sr. FERNANDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, denominado CONTRATANTE e 

de outro lado a empresa _________________, com sede na ___________ nº__________, 

Bairro __________, CEP ___________ na cidade de _______________, CNPJ nº 

_______________, representada por ______________, simplesmente denominada 

FORNECEDORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão 

exarada no Processo Licitatório N° ___/____, referente ao Pregão ___________ N.º ___/____ 

e do Registro de Preços N.º ___/____ cujo objeto é __________________________, nos 

termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei Complementar nº. 123/2006, Lei 

Complementar nº 147/2014 e dos Decretos Municipais nº. 3.301, de 30 de agosto de 2007, nº. 

3.356, de 18 de agosto de 2008 e nº. 3.402 de 16 de abril de 2009, com aplicação subsidiária 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, consoantes as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O   objeto   da   presente   Ata   de  
 Registro   de   Preços   é   a 
_____________________________________________, em conformidade com a descrição e 

quantidade descritas no Edital e nesta Ata. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E VALORES 

Item  Quant. Unid. Descritivo  Valor unitário  Valor Total  

      

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS 
3.1 Por se tratar de Registro de Preços, a FUNDAÇÃO CULTURAL solicitará a prestação dos 

serviços constantes no objeto de forma periódica, desobrigando-se da execução do total 

estimado. 

3.2 O fornecedor deverá executar os serviços de acordo com todas as determinações contidas 

no Projeto Básico (anexo 02 do edital). 

3.3 O fornecedor deverá comunicar por escrito e verbalmente ao Diretor Geral de Esportes todo 

acontecimento entendido como irregular e que possa vir a apresentar risco à execução dos 

serviços. 

3.4 Caberá ao fornecedor a responsabilização por eventuais danos causados diretamente a 

Fundação Cultural, o Município ou a terceiros, decorrentes de culpa, dolo ou ineficiência na 

execução dos serviços contratados, sendo vedado à empresa o chamamento ao processo ou a 

denunciação que gere qualquer tipo de ônus a Fundação Cultural. 

3.5 O fornecedor deverá indicar um supervisor de atividades que coordenará seus profissionais 

de arbitragem. 
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3.6 Os profissionais do fornecedor serão diretamente subordinados ao supervisor indicado, 

sendo-lhes vedado receber ordens diretas dos servidores da Fundação Cultural ou Diretoria 

Geral de Esportes. 

3.7 O fornecedor deverá cumprir integralmente o cronograma a ser emitido pelo Diretor Geral 

de Esportes, observando os horários e os locais onde os serviços deverão ser prestados. 

3.8 Os profissionais disponibilizados pelo fornecedor deverão apresentar-se devidamente 

uniformizados. 

3.9 Os serviços de arbitragem serão prestados de acordo com solicitação emitida pela Diretoria 

Geral de Esportes, através do envio de tabela de jogos. Ficará sob responsabilidade da 

Secretaria demandante o agendamento das datas, horários e locais, bem como dos respectivos 

enfrentamentos esportivos e as peculiaridades da competição. 

3.10 Eventuais cancelamentos de jogos decorrentes de problemas climáticos, desistências de 

competidores ou impossibilidade de uso das dependências desportivas por condições 

excepcionais, serão comunicados ao licitante vencedor com antecedência mínima de 04 

(quatro) horas. Em tais casos, não haverá o pagamento dos serviços. 

3.11 O fornecedor deverá dispor de quadro de árbitros com capacidade técnica para dirigir 

todos os jogos. 

3.12 Nos campeonatos em que houver a determinação da presença de um auxiliar, ressalta-se 

que o mesmo profissional terá a função de organizar as equipes para agilizar os eventos, além 

de prestar ajuda como “gandula”. 

3.13 O fornecedor deverá fornecer equipamentos de segurança individual para todos os 

funcionários, bem como responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e 

demais encargos. 

3.14 O fornecedor será responsável por todas as obrigações sociais de proteção aos seus 

profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços 

contratados, incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentação, salários, encargos 

sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção individual e 

quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes 

deste contrato, isentando integralmente a Fundação Cultural. 

3.15 A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

3.16 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do nº do Edital de Pregão e da Nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 

recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
4.1 Pagamento em até 7 dias após a realização do serviço, emissão da nota fiscal e aceite do 

fiscal do contrato. 

4.2 A nota fiscal emitida pela FORNECEDORA deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo e o número do Empenho, a fim de acelerar o trâmite de 

recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  

4.4 Serão processadas as retenções cabíveis nos termos das leis que regulam a matéria. 

4.5 Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo que 

deu causa, sendo que o critério de atualização monetária terá por base o IGPM, e, a título de 

penalidade, juros de mora, à razão de 0,2%, ao mês. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO 
A despesa com o presente fornecimento correrá pela seguinte dotação orçamentária: 

Órgão 12 – Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho 
Unidade Orçamentária 12.23 – Esportes e Lazer 
27 – Desporto e Lazer 
27812 – Desporto Comunitário 
278120372 – Desenvolvimento do Esporte Amador 
2781203722.249000 – Práticas Esportivas e de Lazer 
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.99.06.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
6834 – Código Reduzido 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo a Fundação Cultural, por meio do setor de compras e licitações e mediante 

homologação final dos atos pelo Presidente, promover as necessárias negociações junto aos 

fornecedores, observado o que segue: 

6.1.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o Departamento de Compras e Licitações deverá: 

6.1.1.1 Convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

6.1.1.2. Frustrada a negociação, a FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e  

6.1.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Município poderá: 

6.2.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

6.2.2. Convocar os todos fornecedores visando igual oportunidade de negociação para revisão 

dos preços. 

6.3. Não havendo êxito nas negociações, a FUNDAÇÃO CULTURAL deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

6.4. O pedido de revisão dos preços deverá ser dirigido à Área de Compras e Licitações 

devidamente justificado, ou seja, explicar quais as circunstâncias de mercado que ocasionaram 

o aumento ou a diminuição do preço, e comprovada mediante apresentação de fotocópias de 

Notas Fiscais (da época da licitação e da data do aumento), tabelas de preços de fabricantes, 

lista de preços de matérias-primas ou outros comprovantes que confirmem o alegado na 

justificativa, para análise e Parecer Jurídico quanto à viabilidade de reequilíbrio dos preços 

registrados. 
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6.5 O pedido deve ingressar no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São Sepé, 

direcionado ao setor de licitações da Fundação Cultural, sito R. Plácido Chiquiti, nº 900 - 

Centro, São Sepé/RS. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 
O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado da assinatura da 

presente ata. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
8.1 Pela inexecução total ou pela execução parcial do objeto do Contrato, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

8.1.1 Advertência. 

8.1.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por 

dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor total do 

contrato/empenho, até a data do efetivo adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o 

valor do Contrato. 

8.2 A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado 

da data definida para o regular cumprimento da obrigação. 

8.3 Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de 

inexecução parcial do objeto contratado, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao CONTRATANTE. 

8.4 Multa de 10% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 

CONTRATANTE. 

8.5 Multa de 5% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de 

descumprimento de obrigações contratuais. 

8.6 Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da 

obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão. 

8.7 A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória 

eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente. 

8.8 Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de até 2 (dois) anos. 

8.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 5 

anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante o Município, o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 

8.10 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

8.10.1 Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

8.10.2 Comportamento inidôneo; 
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8.10.3 Cometimento de fraude fiscal;  
8.10.4 Fraudar a execução do 
contrato;  
8.10.5 Falhar na execução do 
contrato. 

8.11 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.12 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA 

vencedora o contraditório e a ampla defesa. 

8.13 Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá 

manifestar-se em até 05 (cinco) dias úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo 

para manifestação será de 10 dias corridos, de acordo com a Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
9.1 Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

9.2 Caso a FUNDAÇÃO CULTURAL não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu 

exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 

que FORNECEDORA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da 

incidência das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa 

do Consumidor (Lei Federal nº8078/90). 

9.3 A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 

previstas no art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
10.1 O Registro de Preços poderá ser suspenso temporariamente pelo prazo de 60 dias ou 

cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 5 dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação, nas seguintes hipóteses:  

10.1.1 Pela FUNDAÇÃO CULTURAL 

10.1.1.1 Caso a FORNECEDORA não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de 

Registro de Preço; 

10.1.1.2 Quando a FORNECEDORA der causa à rescisão administrativa, de contrato 

decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei Federal 

8.666/93;  

10.1.1.3 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  

10.1.1.4 Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do inciso 

XII, do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, e alterações;  

10.1.1.5 Em qualquer das hipóteses de inexecução parcial ou total das obrigações 

decorrentes do registro de preços.  

10.2 Pela FORNECEDORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilidade de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 

Registro de Preços. 

10.2.1 No caso da fornecedora encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 

comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se 
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cancelado o registro da FORNECEDORA, a partir do quinto dia útil, contado da publicação. 

Não havendo manifestação sobre a notificação neste prazo, o registro de preços será 

cancelado. 

10.2.2 A solicitação da FORNECEDORA para cancelamento do registro de preços não a 

desobriga do fornecimento dos produtos até a decisão da FUNDAÇÃO CULTURAL, a qual 

deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 dias, facultado à Administração aplicar as 

penalidades previstas no instrumento convocatório e na ata de registro de preços, caso não 

aceitas as razões do pedido.  

10.2.3 O Registro de Preços pode ser suspenso temporariamente pelo prazo de até 60 dias 

enquanto a Administração estiver apurando as falhas cometidas pela fornecedora.  

10.2.4 Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para 

aquisição de bens constantes do registro de preços.  

10.2.5 A solicitação do cancelamento do preço registrado pelo fornecedor deverá ser 

formulada por escrito ao Departamento de Compras, facultado a FUNDAÇÃO CULTURAL a 

aplicação das sanções previstas neste Edital, no caso não de não serem aceitas as razões 

do pedido.  

10.3 O cancelamento será precedido de expediente administrativo a ser formalizado pelo 

Departamento de Compras e Licitações, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

10.4 Toda comunicação à FORNECEDORA, sobre a inadimplência, cancelamento ou 

suspensão do presente registro de preços, será devidamente formalizada, efetuada 

especialmente por notificação pessoal ou por meio postal ou eletrônico com aviso de 

recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
O FUNDAÇÃO CULTURAL desde já nomeia como fiscal do contrato o Servidor 

_______________, pertencente do quadro de funcionários, devidamente habilitado para 

exercer ampla, cotidiana e rotineira fiscalização do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé/RS para dirimir qualquer questão que por ventura 

venha a ocorrer entre as partes. 

São Sepé, __ de ___ de ___. 

FERNANDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA 
Presidente da Fundação Cultural 

Afif Jorge Simões Filho 
 

 

 

 

 

Nome representante legal 

Nome empresa  
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ANEXO 2 MODELO DA PROPOSTA 
À  
Prefeitura Municipal de São Sepé 
Rua Plácido Chiquiti, 900 – São Sepé–RS Pregão 
Presencial nº __/2022 
Objeto: __________________________________________. 

Empresa: ___________________________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________ 
Cidade: _________________________________ Estado: _____________________ 
CNPJ n.º ________________________________ Fone: ______________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________________ 
Conta-Corrente: _________________ Agência: ______________ Banco: _________ 

MD Pregoeiro e Equipe de Apoio, para fornecimento do objeto deste edital ofertamos os 
valores abaixo descritos:  

Item Qtde Descrição Valor Unit. Valor Total 

     

  

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos 
dos mesmos para elaboração da presente proposta. 

______, __________ de _____. 

Nome, Assinatura e Carimbo 
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ANEXO 03 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da 

cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação 
instaurada pela Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, na modalidade de Pregão, sob o nº 
____/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem 
como formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. 
Local e data. 

________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
(firma reconhecida) 

_________________________ 
Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO 04 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

Eu, _____________________________________________________ portador 

da cédula de identidade registro geral número _______________________,na condição de 
representante legal da empresa:_______________________________________________ 
inscrita no CNPJ sob número:_________________________ declaro, em conformidade com o 
disposto no inciso V do artigo 27 da lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n.º 
9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprego menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

( ). 
Sendo a expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

Local, ______ de ______________ de ____. 

_________________________________________  

Assinatura do representante legal 
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ANEXO 05 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Eu, ____________________________________________________________, 

portador da cédula de identidade registro geral número _______________________,na 
condição   de   representante   legal   da 
empresa:_______________________________________________ inscrita no CNPJ sob 
número:_________________________ declaro que a empresa não foi considerada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará a ocorrência de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório. 

_________________________________________  

Assinatura do representante legal  
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ANEXO 06 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123 DE 2006 

A Empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
______________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. 
_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ 
e do CPF nº _______________________ DECLARA, para fins de participação no Pregão 
Presencial N.º ___/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

___________________________________________________ 

(local e data) 

______________________________________ 

(representante legal) 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 01/2022 

 

O Presidente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, comunica aos interessados 

que se encontra aberta a Licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços, 

cujo objeto contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de arbitragem nos 

jogos a serem promovidos pela diretoria geral de esportes, sendo a data de abertura das 

propostas no dia 01/07/2022, às 9 horas. O Edital se encontra à disposição no endereço 

eletrônico www.saosepe.rs.gov.br. 

 
Gabinete do Presidente da Fundação Cultural, em 20 de junho de 2022. 

 
 

 
 

FERNANDO VASCONCELOS 
Presidente da Fundação 

 
Publique-se: 

 

 
Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 
em ____/_____/2022. 

_______________ 
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