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AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 074/2021 

 

Ampla concorrência nos itens 02 e 04, c/ cota p/ ME e EPP nos itens 

03 e 05 e restrito a participação de ME E EPP para os demais itens 

 

A Prefeitura Municipal de São Jerônimo/RS, torna público, que se 

encontra aberta a Licitação: Pregão Eletrônico SRP Nº 074/21, do tipo 
menor preço do item. Objeto: exames de tomografia e ressonância com 

fornecimento de laudo conforme especificações do anexo I do edital. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 19/08/2021 às 10h 

 

 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais 
informações poderão ser obtidas junto ao Dep. de Licitações, na Rua Cel. 

Soares de Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - 

Ramal 228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. 
  São Jerônimo, 05 de agosto de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

RESCISÃO DE TERMO DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2021                                       

Chamamento Público nº 002/21 – Inex nº 015/21 

 

CREDENCIADA: FÁBIO CALDANA;  

CNPJ: 12.559.916/0001-65; 
OBJETO: prestação de serviços médicos na especialidade de clínico geral, 

para atuação no Centro de Doenças Respiratórias – Covid-19, a serem 

pagos com a tabela aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, Edital de 
Chamamento Público nº 002/2021; Fundamento: Cláusula Sexta, alínea 

“b” do Termo de Credenciamento nº 003/2021 
            São Jerônimo, 26 de julho de 2021. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021 

Proc. Adm. 383/21 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 

 

Objeto: Aquisição de cadeiras Impressora de cheques conforme 
especificações descritas no anexo I. 

 
Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 

10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem 

como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO 
a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame, a 

empresa, conforme segue: 

 

EGIDE COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - CNPJ: 02.309.765/0001-33 

ITEM Descrição Marca Modelo Quant Unid 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

1 

IMPRESSORA DE 

CHEQUES, 

TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO 

MATRICIAL OU 

JATO DE TINTA. 

COM TECLADO 

ALFANUMÉRICO. 

COM DISPLEY 

ALFANUMÉRICO 

LCD. 

COMUNICAÇÃO 

VIA USB PARA USO 

EM CONJUNTO 

COM SOFTWARE 

(O SOFTWARE 

DEVERÁ SER 

COMPATÍVEL MS 

WINDOWS 10), 

SERÃO ACEITOS 

Menno 
Checkprinter 

II 
1 un 

 R$ 

2.627,00  

 R$ 

2.627,00  

EQUIPAMENTOS 

COM CONEXÃO 

SERIAL DESDE 

ACOMPANHADOS 

 

           São Jerônimo, 06 de agosto de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 058/2021 

Proc. Adm.359/21 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 

 
Objeto: Registro de preços para AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, 

conforme especificações descritas no anexo I do Edital. 

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 

10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem 

como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO 

a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame, as 
empresas, conforme segue: 

 

GABRIEL CABRAL DA SILVA - CNPJ: 26.897.259/0001-70 

ITE

M 
Descrição Marca 

Model

o 

Qua

nt 

Uni

d 

Valor 

unitár

io 

Valor 

total 

1 

RAÇÃO PARA 

EQUINO 

ADULTO, 

ACONDICIONA

DA EM SACOS 

DE 40 KG. 

COMPOSIÇÃO: 

MILHO E 

AVEIA EM 

GRÃO 

LAMINADO E 

MELAÇO, 

FARELO DE 

SOJA, FARELO 

DE ARROZ, 

ÓLEO 

VEGETAL, 

CALCÁRIO 

CALCÍTICO, 

SULFATO 

BICALCICO, 

CLORETO DE 

SÓDIO E 

PREMIX 

VITAMÍNICO 

MINERAL, 

ACONDICIONA

DO EM SACO 

DE 40KG, 

CONFORME 

FÓRMULA: 

PROTEÍN 

Equitec
h 

Equitec
h 

150 sc 
 R$   

75,47  

 R$ 

11.320,

50  

4 

RAÇÃO PARA 

CÃES 

FILHOTES, NA 

FORMA DE 

ALIMENTO 

SECO E 

EXTRUSSADO, 

ACONDICIONA

DO EM SACOS 

DE 20 KG, 

CONFORME 

NÍVEIS DE 

GARANTIA. 

COMPOSIÇÃO: 

MILHO 

INTEGRAL 

MOÍDO, 

GLÚTEN DE 

MILHO, 

FARELO DE 

SOJA, LEITE 

EM PÓ 

INTEGRAL, 

FARELO DE 

TRIGO, 

FARINHA DE 

SUBPRODUTOS 

Luxbri

an 

Luxbri

an 
45 sc 

 R$ 

116,03  

 R$   
5.221,3

5  

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO  

 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
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http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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DE AVES, 

FARINHA DE 

CARNE E 

OSSOS, 

QUIRERA 

 

EDUARDO ANTONIO LUDWIG - CNPJ: 09.619.021/0001-64 

ITE

M 
Descrição Marca 

Model

o 

Quantidad

e 

Uni

d 

Valor 

unitári

o 

Valor 

total 

2 

RAÇÃO PARA 

CÃES, NA FORMA 

DE ALIMENTO 

SECO 

EXTRUSSADO, 

ACONDICIONADA 

EM SACO COM 20 

KG, CONFORME 

FÓRMULA, NÍVEIS 

DE GARANTIA. 

COMPOSIÇÃO: 

MILHO INTEGRAL 

MOÍDO, GLÚTEN 

DE MILHO, 

QUIRERA DE 

ARROZ, FARELO 

DE ARROZ 

DESENGORDURAD

O, FARINHA DE 

CARNE E OSSOS, 

FARELO DE TRIGO, 

PALATABILIZANT

E, GORDURA 

ANIMA 

SAPEC

A / 

SUPRA 

  349 sc 
 R$   

87,75  

 R$ 

30.624,7

5  

3 

RAÇÃO PARA 

CÃES, NA FORMA 

DE ALIMENTO 

SECO 

EXTRUSSADO, 

ACONDICIONADA 

EM SACO COM 20 

KG, CONFORME 

FÓRMULA, NÍVEIS 

DE GARANTIA. 

COMPOSIÇÃO: 

MILHO INTEGRAL 

MOÍDO, GLÚTEN 

DE MILHO, 

QUIRERA DE 

ARROZ, FARELO 

DE ARROZ 

DESENGORDURAD

O, FARINHA DE 

CARNE E OSSOS, 

FARELO DE TRIGO, 

PALATABILIZANT

E, GORDURA 

ANIMA 

SAPEC

A / 

SUPRA 

SUPR

A 
116 sc 

 R$   

88,30  

 R$ 

10.242,8

0  

 

São Jerônimo, 06 de agosto de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

 TERMO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 109/2020  

PREGÃO Eletrônico/SRP Nº 032/2020-Proc. Adm. 510/2020 

 
Pelo presente termo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JERÔNIMO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 

88.117.700/0001-01, neste ato representada pela Secretária de Governo, 
Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa, neste ato denominada DETENTORA DA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
 

EMPRESA: CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

FERRAMENTAS EIRELI - ME 

CNPJ nº: 19.434.150/0001-31 

Endereço: Av. Primeiro de Maio, 2173, Bairro Várzea Grande, 

Gramado/RS, CEP: 95.670-000 

Telefone: (54) 3295-6432 

E-mail: cinca.licitacao@gmail.com  

 

Resolvem entre si na melhor forma de direito reequilibrar os preços dos 

itens descritos a seguir, de acordo com a solicitação da empresa, através 
do processo administrativo nº 1118/2021, com base na Ata de Registro de 

Preços nº 109/2020, oriunda do Pregão Eletrônico/SRP nº 032/2020 (SRP/ 

aquisição de materiais para iluminação pública) e no parecer jurídico final: 
 

Item Especificação 
Unid Marca Preço 

Unit. 

5 

CABO FLEXIVEL 1 x 2,5 MM, ROLO 
COM 100 METROS, CADA ROLO 

PODENDO SER AZUL, VERMELHO 

OU VERDE 

rl tekfio 
R$ 

176,00 

6 
CABO FLEXÍVEL 1X4MM. ROLO 
COM 100 METROS. CORES 

DIVERSAS  

rl tekfio 
R$ 

275,00 

7 

CABO FLEXIVEL 1 x 6,0 MM, ROLO 

COM 100 METROS, CADA ROLO 
PODENDO SER AZUL, VERMELHO 

OU VERDE 

rl tekfio 
R$ 

380,00 

 

As demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços n. 
109/2020, permanecem inalteradas.  

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 03 

(três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e 
seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente. 

Empresa:  CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

FERRAMENTAS EIRELI - ME 
CNPJ nº: 19.434.150/0001-31               

 

São Jerônimo,05 agosto de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 
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LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 01/2021 - REPETIÇÃO 

 

MODALIDADE: TIPO MENOR PREÇO 

 

EDITAL DE CARTA CONVITE para contratação de empresa 
especializada para execução do serviço de substituição do telhado da 

Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, com remoção das 

telhas antigas e colocação de novas telhas, instalação de calhas, 
condutores, remoção e instalação dos 05 (cinco) ares condicionados 

instalados no telhado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, 

equipamentos necessários, conforme memorial descritivo (Anexo I), que 
faz parte integrante do presente certame. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO, 
inscrita no CNPJ sob nº. 908934390001-83, com sede à Rua Osvaldo 

Aranha, nº 175, Bairro Centro, em São Jerônimo/RS, por seu Vereador 

Presidente AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que às 14h00min horas, do dia 17 do mês de Agosto de 
2021, no Plenário da Câmara Municipal, a Comissão Permanente de 

Licitações, vem realizar através de licitação na modalidade Carta Convite, 

tipo MENOR PREÇO, para contratação de empresa especializada para 
execução do serviço de substituição do telhado da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Jerônimo – com remoção do telhado antigo e 

colocação de telhas novas, instalação de calhas, condutores, remoção e 
instalação dos 05 (cinco) ares condicionados instalados no telhado, 

incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários, conforme memorial descritivo (Anexo I), que faz parte 
integrante do presente certame. 

  
As informações e eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados pelos 

telefones (51) 3651- 5711 e 3651-1256, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 

horas de segunda à sexta-feira, onde poderão ser obtidas cópias do edital e 
seus anexos. 

 

VISTORIA: As empresas Licitantes deverão realizar vistoria nos 
ambientes internos e externos da Sede da Câmara Municipal de São 

Jerônimo, onde deverão ser prestados os serviços, a fim de verificar as 

necessidades físicas e outras. A Sede da Câmara Municipal de São 
Jerônimo está localizada na Rua Osvaldo Aranha, n°175. A vistoria 

deverá ser previamente agendada com os Senhores Luís Paulo Araújo 

Machado, Marco Antônio Dutra e Nicolas Maciel Esswein, servidores da 
Câmara Municipal, pelos telefones (51) 3651-5711/3651-1256. A vistoria 

tem a finalidade de permitir que a Licitante dirima todas as dúvidas que 

porventura venham a surgir, não sendo admitida posterior alegação de 
desconhecimento dos serviços a serem prestados, bem como pleito de 

acréscimos de custos ou de prazo. 

1. DO OBJETO 
 

A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, 

redigida em português de forma clara, não podendo conter rasuras ou 
entrelinhas, e incluirá: 

a) Orçamento discriminado em preços globais, expresso em moeda 

corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos 
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, assinado, também, por técnico 

legalmente habilitado; 

b) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução e as 
respectivas parcelas de pagamento, bem definidas, assinadas por técnico 

legalmente habilitado;  

c) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução dos 
serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, assinado, 

também, por técnico legalmente habilitado;  

d) Prazo de garantia do serviço e de seus materiais, que não poderá ser 
inferior a 24 meses contados a partir da entrega da obra, considerando que 

durante todo o período de garantia dos serviços e materiais empregados e 

sempre que necessário, mediante solicitação do Presidente da Câmara, a 
empresa contratada realizará, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)  

 

 

horas, manutenção dos serviços que compreenderá na correção dos 

defeitos ou substituições de materiais, sem qualquer despesa adicional 
para o contratante. 

 

2. DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO 
 

O valor máximo admitido para esta licitação é de R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais). 
 

3. DA HABILITAÇÃO: 

 
Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, 

na forma exigida no presente edital, em via original ou cópia autenticada, 

contendo os seguintes documentos:  
 

3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 
3.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a última alteração 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de 
documento de eleição de seus administradores com respectivo mandato;  

3.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual.  

 
3.2. REGULARIDADE FISCAL:  

 

3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 

3.2.2. Prova da inscrição no cadastro de contribuintes, estadual e 

municipal;  
3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita 

Federal e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal; 
3.2.4. Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo 

de Garantia por tempo de Serviço (INSS, FGTS);  

3.2.5. Certidão Negativa de débitos trabalhistas. 
 

3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

 
3.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social; 

3.3.2. Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, 
expedida pelo distribuidor da comarca sede do proponente, com data de 

emissão igual ou inferior a 90 dias;  

3.3.3. Declaração sob as penas da Lei, expedida pela empresa participante, 
de que a mesma não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso, ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, de acordo 

com o que dispõe o decreto n° 4.358 de 05/09/02, conforme modelo em 
anexo; 

3.3.4. Declaração sob as penas da Lei, expedida pela empresa participante, 

de que a empresa não foi considerada inidônea para contratar com a 
administração pública; 

3.3.5. Declaração expressa de que se sujeitam as condições do presente 

edital;  
3.3.6. - Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, 

sendo tal situação devidamente comprovada, a documentação relativa à 

regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, deve ser 
apresentada no momento de abertura dos envelopes, conforme artigo 42 e 

seguintes da Lei Complementar 123/2006. Obs.: As microempresas e 

empresas de pequeno porte deverão comprovar a sua situação condizente 
com este enquadramento, para fazer uso das disposições da Lei 

Complementar 123/2006. 

 
4. DOS DOCUMENTOS E DA(S) PROPOSTA(S): 

 

4.1. Na data, horário e local determinados no preâmbulo deste Edital, os 
participantes da licitação deverão apresentar DOIS ENVELOPES 

lacrados, contendo, respectivamente, os documentos necessários à 

habilitação (envelope 1) e a proposta (envelope 2);  
4.2. O envelope contendo os documentos necessários à habilitação deverá 

especificar na parte externa os seguintes dizeres: 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 
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 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SÃO JERÔNIMO 

 CARTA CONVITE N° 001/2021 - REPETIÇÃO  
 ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO RAZÃO 

SOCIAL DO LICITANTE 

 
4.3. O envelope contendo a proposta deverá especificar na parte externa os 

seguintes dizeres:  

 
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO 

 CARTA CONVITE N° 001/2021 - REPETIÇÃO 

                            ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA RAZÃO SOCIAL DO 
LICITANTE 

 

4.4. Os preços dos produtos e mão de obra, oferecidos não sofrerão 
alterações em virtude de fretes, impostos ou quaisquer outras despesas, 

que correrão por conta da contratada.  

4.5. As propostas deverão ser rubricadas em todas as vias e assinadas em 
sua última página pelos representantes legais das empresas.  

4.6. Não será aceito pedido de faturamento para terceiros.  

4.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em 
desacordo com o solicitado no edital.  

4.8. A abertura e julgamento das propostas serão realizados no dia 17 de 

Agosto de 2021 as 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores de São Jerônimo.  

4.9. A proposta deverá ter validade de 30 dias a contar da data de abertura 

da Carta 
 

5. DO PAGAMENTO E DA ENTREGA 

  
5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias, após a 

aprovação da medição dos serviços e a emissão da respectiva Nota Fiscal 
Eletrônica, entregue na Coordenadoria de Finanças da Câmara Municipal 

de São Jerônimo; 

5.2. Serão realizadas duas medições, uma medição 15 (quinze) dias após o 
início do contrato e a outra no término dos serviços prestados, que não 

poderá ultrapassar 30 (trinta) dias, contados a partir da autorização de 

início da obra; 
5.3. No preço deverão estar inclusos os impostos e demais custos relativos 

às taxas, encargos e demais despesas; 

5.4. São vedadas a cessão de créditos decorrentes da execução deste 
Contrato, de modo que o faturamento e o pagamento deverão ser 

realizados somente em favor da Contratada, em seu nome e CNPJ; 

5.5. A Câmara Municipal se reserva o direito de descontar do pagamento 
débitos da contratada decorrentes de prejuízos causados à Administração 

diretamente relacionados ao presente contrato, conforme art. 80 da Lei 

Federal n.º 8.666/93; Câmara Municipal de São Jerônimo. 
5.6. A entrega/finalização do serviço/obra deverá ser em até 30 (trinta) 

dias da autorização do início da obra. 

5.7. Em caso de discrepância de qualidade e quantidade dos materiais 
licitados, ou em caso de vícios, defeitos ou incorreções, a contratada 

disporá de um prazo de 03 (três) dias úteis para proceder às correções ou 

substituições que se fizerem necessárias, conforme dispõe o art. 69 da Lei 
8.666/93, sob as penas da Lei. 

 

6. DO JULGAMENTO 
 

6.1. Para efeito de julgamento da melhor proposta será observado o 

critério de MENOR PREÇO GLOBAL; 6.2. Será declarada vencedora a 
proposta que cotar o menor preço;  

6.3. Será desprezada a proposta que não atender às condições exigidas 

neste Edital; 
6.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação dar-

se-á obrigatoriamente, por sorteio público, para o qual todos os licitantes 

serão convocados, na forma do art. 45, § 2°, da Lei 8.666/93; 
6.5. Esta licitação será processada e julgada com observância do artigo 43 

e seguintes alterações da Lei 8.666/93.  

 
 

7. DO CONTRATO 

  

7.1 Esgotados todos os prazos recursais, a administração convocará o 

vencedor para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena, de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei 8.666/93;  

7.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, 
pelo mesmo período, desde que seja feita de forma motivada e durante o 

transcurso do prazo do item. 

7.3 Se o 1º colocado não assinar o contrato, a administração notificará a 
empresa para que apresente as justificativas da desistência, julgando-as 

aceitas ou não para fins de aplicação das devidas sanções. Após, será 

convocada a empresa proponente que obteve a 2ª colocação, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado.  

 

8. DAS SANÇÕES E DO INADIMPLEMENTO 
 

8.1. Em caso de INADIMPLEMENTO do contrato, representado pelo 

descumprimento de quaisquer cláusulas, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

a) Multa equivalente a 10% sobre o valor da nota de empenho; 

b) Advertência; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, na forma do art. 87, IV da Lei 8.666/93; 

8.2. No caso de atraso na entrega da obra será aplicada multa no valor de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor descrito na nota de 
empenho por dia de atraso;  

8.3. Em caso de recusa no cumprimento do objeto do contrato será 

aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado. 
 

9. DOS ANEXOS 
 

9.1. Compõem esta convocação geral, além das condições específicas, 

constantes do corpo do edital, os seguintes documentos:  
a) Anexo I – Memorial descritivo; 

b) Anexo II – Planta Baixa e Corte Estrutura de Concreto 

c) Anexo III – Planta Baixa e Corte Execução Telhado 
d) Anexo IV – Detalhes de Fixação das Telhas na estrutura 

e) Anexo V – Modelo de Proposta 

b) Anexo VI – Cronograma físico financeiro;  
d) Anexo VII - Modelo de Carta de Credenciamento;  

f) Anexo VIII- Modelo Declaração de Observância ao Disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º. Da Constituição Federal, Empregador Pessoa 
Jurídica;  

g) Anexo IX - Declaração de Idoneidade;  

h) Anexo X - Declaração de vistoria; 
i) Anexo XI - Minuta do Contrato. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

10.1. Os documentos necessários para habilitação devem ser apresentados 

em via original ou cópia autenticada pela comissão;  
10.2. Quando da abertura dos envelopes, somente poderão representar as 

empresas participantes os proprietários, sócios responsáveis ou 

procuradores legais, mediante procuração com firma reconhecida em 
Cartório;  

10.3. Fica reservado ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

São Jerônimo o direito de anular parcial ou totalmente a presente licitação, 
em caso de ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado; 

10.4. Fica reservado ao Presidente da Câmara Municipal de São Jerônimo 
o direito de revogar parcial ou totalmente a presente licitação, à juízo da 

Administração, caso seja considerada inoportuna ou inconveniente ao 

interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;  

10.5 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não 

gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no art. 59, § único, da 
lei 8.666/93; 11.8 A nulidade da licitação induz à nulidade do contrato, 

ressalvada a hipótese do art. 59, § único, da lei 8.666/93;  
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10.6. Os contribuintes que se encontrarem em débito para com a Fazenda 

Municipal local não poderão dela receber créditos de qualquer natureza, 

nem participar de licitação pública ou administrativa para o fornecimento 
de materiais, obras, equipamentos e prestação de serviços aos órgãos da 

Administração Municipal, direta ou indireta; 

10.7. Maiores informações sobre o presente edital e seus anexos, bem 
como cópia do mesmo, podem ser obtidos diretamente na Câmara 

Municipal de São Jerônimo, junto a Secretaria, conforme descrito no 

preâmbulo ou pelo E-mail: cmsj@terra.com.br e sitio 
www.saojeronimo.rs.leg.br. 

 

Ver. Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente 
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