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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO MUNICIPAL 
DEANTÔNIO  PRADO 

Período: 
Jan. a Dez./2017 

 
 
1  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 Escritório Municipal deANTÔNIO PRADO 

 Escritório Regional de CAXIAS DO SUL 
 
 
2  OBJETO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL - ATERS 
 
Prestamos serviços de ATERS para705  famílias, em32localidades. 
 
3 DIRETRIZES INSTITUCIONAIS QUE NORTEARAM A POLÍTICA DE ATERS 
 

 Defesa e Garantia de Direitos 

 Inclusão Social e Produtiva 

 Ações Socioambientais 
 
4  EVENTOS REALIZADOS E/OU PARTICIPAÇÕES EM COLABORAÇÃO 
>Encontro do Dia Internacional da Mulher 
> Curso de Orquídeas 
> Curso de Boas Práticas – CEASA 
>Reuniões em4 comunidades abordando Crédito rural, proagro e gestão da propriedade rural em 
colaboração com a Cresol e Sicoob. 
> Outubro Rosa 
>NostroNatale 
> Reunião em 6 capelas para controle do simulídeo 
> Excursão para a Expointer com Escola Santana, Grupo de Mulheres e público diversificado 
> Participação durante a organização da FeNaMassa 
 
5  PRINCIPAIS ELEMENTOS DO ESTUDO DE SITUAÇÃO QUE ORIENTARAM A AÇÃO 
A necessidade de desenvolver atividades junto ao público de jovens e de mulheres. Nas atividades 
produtivas ênfase na fruticultura, em especial a viticultura pela participação expressiva na renda 
familiar.   
 
6  COMO FORAM DEFINIDAS AS PRIORIDADES E COM QUEM? 
As prioridades foram definidas juntamente com os Conselhos Municipais de Agricultura, Meio 
Ambiente, Assistência Social, Associações e Grupos de Mulheres. 
 
7  PARCERIAS LOCAIS ENVOLVIDAS 
As principais parcerias envolvidas nas atividades deste ano foram os agentes financeiros ( Banco do 
Brasil, Sicredi, Cresol, Banrisul e Sicoob), cooperativas e associações.  
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8CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO 
 
Os serviços de ATERS foram executados em parceria e colaboração com os governos municipal, 
estadual e federal. 
 
 
 
 
Antônio Prado, 28 de dezembro de 2017. 
 
 
 
___________________________________ 
NeudiJosé Balancelli 
Chefe do Escritório Municipal 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
 

Nº Atividades Práticas Número 
Unidade de 

medida 

 
1 

ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS, A 
DIREITOS SOCIAIS E 
SOCIOASSISTENCIAIS 

Emissão e renovação de DAP 243 familias 

Encaminhamento à documentação 35 integrantes 

2 AGRICULTURA BASE ECOLÓGICA 
(em transição e redesenho) 

Ações de agricultura de base 
ecológica 

25 Familias 

Elaboração de projetos de crédito 
para criações de base ecológica 

5 familias 

3 AGROINDÚSTRIA Assessoramento técnico na 
comercialização 

8 agroindustrias 

Assessoramento técnico na 
operacionalização e boas 
práticas de fabricação - 
Qualificação de agricultores 
familiares 

6 agroindústrias 

Assessoramento técnico na 
regularização 

7 agroindústrias 

4 ALHO Irrigação 17 familias 

Manejo convencional  familias 

5 ARTESANATO Artesanato rural 35 pessoas 

Comercialização de artesanato 40 artesãos 

Habilidades manuais 50 pessoas 

6 ASSESSORAMENTO A GESTÃO 
RURAL 

Acompanhamento dos planos 
de gestão rural 

15 familias 

Assessoramento a gestão da 
propriedade rural 

16 familias 

Elaboração de planos de gestão 
rural 

10 planos 

Implantação de Unidade de 
Referência Técnica 

2 unidades 

Repactuação de Planos de 
Gestão Rural 

5 planos 

Sensibilização de famílias 20 familias 

7 ATERS COM IDOSOS Ações de qualidade de vida 96 pessoas 

8 ATERS MULHERES RURAIS Acesso a políticas públicas de 
direitos sociais - Mulheres 

140 mulheres  

Formação para inclusão social e 
produtiva - Mulheres 
 

79 mulheres 

9 BERGAMOTA Manejo convencional 19 produtores 
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10 BOVINOCULTURA DE LEITE Criação da terneira e novilha 14 produtores 

Implantação e manejo de de 
Forrageiras 

32 hectares 

Manejo a base de pasto 15 produtores 

Melhoria da qualidade do leite 20 produtores 

11 CEBOLA Irrigação 57 produtores 

Manejo convencional 92 produtores 

Manejo de base ecológica 10 produtores 

12 COOPERATIVISMO ATERS a cooperativados 24 produtores 

  Organização e assessoamento a 
cooperativas (MATRIZ) 

1 cooperativa 

13 CRÉDITO RURAL Elaboração de projetos de 
crédito; exceto os de base 
ecológica e PNCF 

142 projetos 

14 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA 
SAÚDE 

Ações de controle de zoonozes 
e vetores 

96 pessoas 

Ações de educação: prevenção 
DST; prevenção de doenças; 
prevenção de câncer, drogas 
ilícitas e vacinações 

143 pessoas 

Promoção da saúde 229 pessoas 

15 ENERGIA ALTERNATIVA Energia fotovoltaica (solar) 3 familias 

16 FLORICULTURA Produção e comercialização 9 familias 

17 FOMENTO A INCLUSÃO SOCIAL 
E PRODUTIVA 

Ações de fomento a inclusão 
social e produtiva 

51 famílias 

Distribuição de sementes e 
mudas crioulas 
 

10 familias 

18 FRUTICULTURA Implantação de novos pomares 12 produtores 

Irrigação 11 produtores 

Manejo convencional - Culturas 
não especificadas 

88 produtores 

Manejo de base ecológica - 
Culturas não especificadas 

3 produtores 

19 GEOPROCESSAMENTO Elaboração de croquis de áreas 100 produtores 

Georreferenciamento de área 
(Medição de área com GPS) 

89 produtores 

20 JUVENTUDE RURAL Acesso ao trabalho e geração 
de renda 

40 jovens 

Acesso/qualificação e 
formulação de políticas 
públicas 

59 jovens 

21 LARANJA Manejo convencional 15 produtores 

22 MILHO Controle biológico da lagarta 13 Produtores 

Manejo convencional - Milho 
Grão 

87 Produtores 

Manejo de base ecológica - 
Milho Grão 

4 produtores 
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Milho silagem - Planta Inteira 25 produtores 

23 MORANGO Cultivo Protegido 16 Produtores 

Irrigação 18 Produtores 

Manejo convencional 13 produtores 

Manejo de base ecológica 8 produtores 

24 PLANTAS BIOATIVAS Hortos comerciais 1 hortos 

Hortos domésticos 50 hortos 

Hortos Escolares  1 hortos 

Uso de plantas bioativas 105 familias 

25 RESERVAÇÃO DE ÁGUA E 
IRRIGAÇÃO 

Emissão de laudos de projetos 
implantados 

2 produtores 

Projetos de irrigação 8 produtores 

Projetos de microaçudes 4 produtores 

26 SECAGEM E ARMAZENAGEM Elaboração de Projetos 1 produtores 

Silos secadores 2 produtores 

27 SEGURANÇA E SOBERANIA 
ALIMENTAR 

Educação alimentar e Cidadania 
alimentar 

214 pessoas 

Educação alimentar nas escolas  4 escolas 

Participação no mercado 
institucional - PNAE - 
Fornecedores 

4 familias 

Produção para auto consumo - 
Base ecológica 

25 familias 

Produção para auto consumo - 
Convencional 

314 familias 

28 SEGURO AGRÍCOLA Elaboração de laudos 38 laudos 

29 SOLOS Correção da acidez, fertilidade 
e adubação 

104 produtores 

Descompactação de solo 46 produtores 

Uso de plantas recuperadoras 81 produtores 

30 VITICULTURA Manejo convencional 289 produtores 

  Manejo de base ecológica 13 produtores 
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DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
 
 

 
   

 
 
TÍTULO:Plano Social 

 
 
PALAVRAS-CHAVE:Plano social – Segurança e Soberania alimentar – Risco social 
 
JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO:O Município de Antônio Prado é descendente de um grande números de pessoas 
de origem italiana, e como sabido, a alimentação trazida pelos europeus sempre foi muito rica. Pelo fato de se 
ter uma alimentação abundante, as famílias acabaram caindo em risco social, pois muitas consomem alimentos 
gordurosos e ricos em sódio, o que faz desencadear doenças como pressão alta, diabetes desenvolvendo 
portanto um risco alto de doenças cardiovasculares e até mesmo o câncer. Deste modo, o projeto teve a 
intenção de fazer os assistidos a perceberem o risco da alimentação exagerada em gorduras e sódio, bem como 
o risco do consumo de alimentos e temperos altamente processados, que futuramente podem influenciar no 
agravo das doenças citadas anteriormente. 

 
OBJETIVO:durante todo o ano foram realizadas palestras, demonstração de método bem como oficinas que 
auxiliaram na percepção da mudança do hábito alimentar, uma realizada uma oficina para confecção de 
recipientes para serem utilizados no armazenamento das plantas condimentares. Ainda, como uma forma de 
valorização da mulher, e através da união de diversas lideranças, foi realizada uma excursão com um dos 
grupos do projeto para a Expointer. 
 
META:foram realizadas 2 palestras sendo uma para tratar sobre os riscos do alimento processado e outra para 
falar sobre a importância do consumo de plantas condimentares. Duas oficinas sobre o preparo de alimentos a 
base de plantas condimentares. Ainda estava proposto de se realizar uma oficina para o cultivo das plantas 
medicinais, mas que devido ao ano atípico, esta atividade será realizada no início do próximo ano. 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS / CONCLUSÃO: 

 com quem foi feito: Grupo de mulheres do interior do município e grupo de idosos 

 aonde foi feito: no interior e na sede do Município 

 quando foi feito: entre os meses de abril e novembro de 2017. 

 quanto foi feito: a atividade teve um respaldo bastante positivo, pois outros grupos de mulheres que não 

estavam previstos requisitaram das atividades, portanto entre 3 grupos previstos e devido a grande 

importância que se foi dada ao projeto, ele foi ampliado para mais 6 grupos, sendo que do interior e um de 

vulnerabilidade social que se encontra localizado na sede do município. 
  



 
 

10 

 
 
 

INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA 
 

 
 

ANTES DURANTE DEPOIS 
 
TÍTULO:Gestão sustentável da Agricultura Familiar 

 
 
PALAVRAS-CHAVE:Gestão – Família Tolardo – Morangos 

 
 
JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO: O programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é uma atividade que 
leva ao produtor rural mecanismos de diversidade de produção, bem como saídas para que o produtor 
aumente sua renda e produtividade. Em Antônio Prado vê-se o grande interesse de algumas famílias em 
modificar o perfil da propriedade, e ou aumentar a produtividade de forma mais econômica e vantajosa, deste 
modo, o Escritório Municipal da EMATER recepcionou o programa para fazer aumentar a qualidade de vida das 
famílias do meio rural. 
 

 
OBJETIVO:foram realizadas atividades individuais como visitas direcionadas para buscar solucionar o problema 
gerado na propriedade, bem como questionário (e acompanhamento deste) para perceber os lucros e gastos 
demasiados na propriedade, e como forma coletiva dias de campo e oficinas sobre os temas mais relevantes 
durante o ano. 
 
 
META:a meta desde 2016 até o ano de 2017 alcançou o número de 30 sensibilizações, 15 planos elaborados e 
acompanhados. 
 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS / CONCLUSÃO: 

 com quem foi feito: foi realizado com 15 famílias do meio rural 

 aonde foi feito: no interior do Município 

 quando foi feito: desde o ano de 2016, e continua para 2018 

 quanto foi feito: com este projeto, o escritório municipal da EMATER de Antônio Prado foi destaque a nível 

estadual, levando a história da Família Tolardo que modificou o perfil da propriedade, elevou os números da 

produção a 330%  e ainda teve o retorno do jovem para a propriedade. A título de conhecimento, existem 

outras famílias que seguiram a orientação dos técnicos e evoluíram na sua matriz produtiva, tendo um 

aumento acima de  20% na renda da propriedade. 
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ÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 
 

 
 
TÍTULO:Proteção de Nascentes e Construção de depósito de agrotóxicos 

 
 
PALAVRAS-CHAVE:orientação – proteção de nascente – depósito de agrotóxicos 

 
 
JUSTIFICATIVA PARA AÇÃO: sendo o Município de Antônio Prado muito rico em fontes de água, a proteção ou 
conservação de nascentes é uma ação que vem sempre sendo debatida com os produtores, pois quando por 
um lado a questão é falta do recurso, no município alguns produtores relatam o problema enfrentado com a 
grande quantidade de nascentes que passam por perto de parreirais, e deste modo o escritório da EMATER de 
Antônio Prado está sempre orientando os produtores para proteger as nascentes, e não fechar (como muitos 
faziam). Por outro lado, um assunto que começou a surgir foi o da construção para um depósito de agrotóxicos, 
uma vez que a fiscalização exige e como é de grande importância, pois impede a degradação do meio ambiente 
e diminui riscos consideráveis à saúde das pessoas, o Escritório vem orientando sobre como seria o ideal 
depósito para o armazenamento dos  agrotóxicos.. 
 
 
OBJETIVO:durante o ano foram realizadas diversas orientações entre o público assistido 
 
 
META:as orientações foram prestadas individuais, sendo que teve um alcance bem significativo no meio rural 
 
 
RESULTADOS ALCANÇADOS / CONCLUSÃO: 

 com quem foi feito: produtores rurais 

 aonde foi feito.: interior do município 

 quando foi feito.: durante o ano de 2017 

 quanto foi feito: sobre as nascentes o produtor rural vem se mostrando preocupado, e já busca uma melhor 

orientação sobre o tema. Já o depósito de agrotóxicos, os produtores que participam do programa de gestão 

sustentável estão sendo orientados  para que a construção atente as  normas  técnicas quanto as dimensões, 

material e localização.  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N.º07/2017 
 

PROCESSO N°606/2017 
 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO. 
 
O MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO, pessoa jurídica de Direito Público interno, estabelecida na Rua 
Francisco Marcantônio, 57, nos termos da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 
3.930, de 22 de agosto de 2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º. 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, atualizada pelas Leis Federais n.º. 8.883, de 08 de junho de 1994 e n.º. 9.648, de 27 de maio de 
1998, torna público o presente Edital aos que virem ou dele tomarem conhecimento que se encontra 
aberta a Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO, do tipo Menor 
Preço Unitário, conforme descrição abaixo relacionada, recebendo-se as propostas e a documentação no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, até às 10 horas do dia 24 de MARÇO de 2017, nos seguintes 
termos: 
 
1.0 OBJETO: Constitui objeto da presente licitação REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 

NITROGÊNIO LÍQUIDO, conforme descrição. O município não fica obrigado a adquirir as 
quantidades estipuladas no Anexo I, servindo estes dados apenas como estimativa de consumo. 

Lote Item Qtd. Und. Descrição 
Valor de Referencia – 
Máximo a ser pago  

1 1 3.500 Litro 

NITROGÊNIO LÍQUIDO, COM 99,99% DE PUREZA, A GRANEL; 
PARA ABASTECIMENTO NO BOTIJÃO DE CRIOGÊNIO, 
UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEM BOVINO, SENDO 
QUE O PONTO DE ABASTECIMENTO É JUNTO A COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL PRADENSE, LOCALIZADA A RUA GENOVEVA 
SCOTT, S/N°, BAIRRO FÁTIMA; 

R$6,00/litro 

 
2.0 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
2.1 – Na data e hora fixadas neste Edital, as empresas interessadas, deverão entregar junto ao Setor de 
Licitações, os 02 (dois) envelopes referentes a PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, 
contendo na sua parte externa fronteira, a seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO 
PREGÃO PRESENCIAL RP N.º07/2017. 
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa). 

AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO 
PREGÃO PRESENCIAL RP N.º07/2017. 
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa). 

 
2.2 – Não será admitida a participação de empresas distintas valendo-se de um único representante. 
2.3 – Somente será admitida a participação de empresas pertinentes ao ramo específico, conforme objeto 
do edital. 
 
3.0 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1 – A documentação referente ao credenciamento DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS 
ENVELOPES acompanhada de documento de identidade. 
 
3.2 – O credenciamento será feito, até às 10 horas do dia 24 de março de 2017, conforme segue: 

3.2.1 - Se representante legal, deverá apresentar: 
a) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente 

reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do 
outorgado, constando ainda a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 
pública; ou; 

b) Termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo IV deste edital) outorgado pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, com 
assinatura reconhecida em cartório, OU 

3.2.2 - No caso de Sócio ou Diretor da empresa licitante deverá anexar cópia do contrato social para 
comprovação que tem poderes para tomar e assinar decisões para a empresa. 
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OBS: As empresas que pretenderem se utilizar os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão 
apresentar por fora dos envelopes de Proposta e Documentação, para análise do Pregoeiro:  

a) Declaração, firmada por contador e reconhecida em cartório, de que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termo da legislação, acompanhada da 
Certidão de Regularidade Profissional (DECORE/DHP eletrônica) emitida via internet, no site do 
Conselho Regional de Contabilidade.  

 
3.3 – Visando à racionalização dos trabalhos, é conveniente que a autenticação de documentos pelo 
Pregoeiro ou por sua equipe de apoio seja solicitada antes da realização da sessão de recebimento das 
propostas. 
3.4 - Somente serão autenticadas pelo Pregoeiro ou por sua equipe de apoio fotocópias legíveis e que 
possam ser conferidas com o documento original, até 30 (trinta) minutos antes do inicio da sessão. 
3.5 – O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar o Cadastro da licitante, para 
comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso necessário. 
3.6 – Importante: para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referente ao 
certame. 
3.7 – O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a permissão do 
Pregoeiro. 
 
 
4.0 – 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 
referentes PROPOSTAS DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO. 
4.2 – Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
4.3 – O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais 
atos do certame. 
 
5.0 – PROPOSTA DE PREÇO 
5.1 – As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº01, em uma via, preenchida, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada identificada com a razão social da licitante. 
5.2 – A proposta deverá conter o valor em moeda corrente nacional (real), onde estejam incluídas todas 
as despesas inerentes ao fornecimento do objeto desta licitação, como obrigações fiscais, embalagens, 
instalação, carga, descarga e transporte, entre outros. 

5.2.1 - No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá obedecer 
ao descritivo do lote, quanto à ordem, as quantidades e às características do mesmo. 
5.2.2 – A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL, ou seja, a multiplicação da 
quantidade dos itens pelo respectivo preço unitário (conforme a unidade e a quantidade mencionada 
no Anexo I – Proposta Comercial) expresso em reais, com até 03 (três) casas decimais, válido para 
ser praticado desde a data da apresentação da proposta até o efetivo pagamento. 
5.2.3 - A proposta que não apresentar cálculo correto da multiplicação da quantidade dos itens pelo 
preço unitário, bem como, somatório correto do valor global da proposta, será de pronto 
desclassificada. Sendo que o somatório será conferido pela Comissão de Licitação. 
5.2.4 – Não será aceito, no momento da entrega, sob pena de multa e sanções, produto diferente 
daquele constante na proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca 
e/ou modelo, o Município reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier. 

5.3 – Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição/execução do 
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a 
erro ou má interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade do licitante, 
devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não cote errado. 
5.4 – O PRAZO DE ENTREGA do objeto, não poderá exceder de 07 (SETE) DIAS A CONTAR DA 
SOLICITAÇÃO da Secretaria Responsável. 
5.5 – A validade da proposta deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar da abertura da mesma. 



 

 

 

 

 

 

Município de Antônio Prado 

Rio Grande do Sul - Brasil 

 

Rua Francisco Marcantônio, 57 – CEP 95.250-000 – Fone: 54-3293-5600 www.antonioprado.com.br 

A cidade mais italiana do Brasil! 

3 
 

5.6 – Todo e qualquer fornecimento de material fora do estabelecido neste edital, ocasionará a imediata 
notificação da licitante vencedora, que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará prontamente, ficando 
entendido que correrão por sua conta e risco tal substituição, sendo aplicadas, também, as sanções 
previstas neste edital. 
5.7 – Não serão aceitos na entrega, objetos de marcas diferentes daquelas constantes na proposta 
vencedora. 
5.8 – Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital. 
5.9 – As propostas deverão atender a todos os termos do Edital, principalmente quanto ao objeto, prazo, 
condições de entrega e pagamento. 
5.10 – A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as disposições contidas nesta licitação. 
5.11 – As propostas que não atenderem os termos deste Edital serão desclassificadas. 
5.12 - Tendo em vista a previsão do art. 65, II, “d”, da Lei nº.8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de 
concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, devendo, para tanto, ser encaminhado requerimento 
devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, 
protocolado no setor de Protocolo da Prefeitura. 
 
6.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
6.1 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor 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 do vencedor. 
6.2 – Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 6.1, poderão os 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. 
6.3 – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do 
vencedor. 
6.4 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, lhes será assegurada 
preferência de contratação. 
6.5 – A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
6.6 – Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor. (Artigo 45, I da LC 
123/2006) 
6.7 – Em não ocorrendo a contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem 
classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei Complementar 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (Artigo 45, II da LC 123/2006) 
6.8 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. (Artigo 45, III da LC 123/2006) 
6.9 – Na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. (Artigo 45, §2° da LC 123/2006) 
6.10 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
6.11 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de classificação decrescente 
dos preços. 
6.12 – É vedada a oferta de lance com empate. 
6.13 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades previstas neste Edital. 
6.14 – A desistência 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. 
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6.15 – Caso não se realize lance verbal, será verificado 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. 
6.16 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.17 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o Menor Preço - Unitário, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
6.18 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o 
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 
6.19 – Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) As que contiverem opções de preços alternativos; 
c) As que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a 

qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste edital; 
d) As propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

6.20 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.21 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
6.22 – A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações, conforme 
previsto neste Edital. 
6.23 – O valor mínimo de redução de cada lance verbal será decidido pelo pregoeiro levando em 
consideração o valor unitário. 
6.24 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7.0 – DA HABILITAÇÃO 
7.1 – As empresas interessadas em participar deste Pregão, deverão apresentar dentro do ENVELOPE 
N.º02, os documentos de habilitação: 

Para as empresas portadoras do Certificado de Registro ao Fornecedor no Município: 
7.1.1 – Certificado de Registro ao Fornecedor (CRF), expedido por esta Prefeitura no ato do 
Cadastramento em vigor, (ou seja, com todos os documentos em vigor), no caso de documentos 
com prazo de validade vencido, a licitante poderá anexar junto ao CRF (no envelope 
Documentação), os documentos atualizados na forma de cópia reprográfica autenticada. 
7.1.2 – Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, de acordo 
com o modelo constante no Anexo II e sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º., Art. 32, da Lei 8.666/93 
e Oficio Circular 040/94 – GEP. 
7.1.3 – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 
(conforme modelo do Anexo III), assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 

 
7.2 – As empresas não cadastradas deverão apresentar dentro do ENVELOPE N.º02, os seguintes 
documentos de habilitação, em vigor na data de abertura da Sessão Pública do Pregão: 

7.2.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores e no caso de empresa individual, registro comercial. 

7.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, 
cumulada com a prova de regularidade à Seguridade Social (INSS). 

7.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante. 
7.2.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
7.2.5 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
7.2.6 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

com data não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Proposta. 
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7.2.7 - Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, sendo que a prova deverá ser feita mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 

7.2.8 – Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, de acordo 
com o modelo constante no Anexo II e sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo 
para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º., Art. 32, da Lei 8.666/93 e Oficio Circular 
040/94 – GEP. 

7.2.9 – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 
(conforme modelo do Anexo III), assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 
 
Observação: Quanto ao Item 7.2.1, caso o licitante já tenha apresentado para o credenciamento, não é 
necessário apresentar no envelope de habilitação. 
 
7.3 – Serão consideradas desclassificadas as empresas que não apresentarem os itens definidos acima, 
pois os mesmos são obrigatórios. 
 
7.4 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do certame 
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.4.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 02 (dois) dias uteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação. 
7.4.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções revistas neste Edital, sendo 
facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
7.5 – Os documentos deverão ser apresentados em originais ou mediante fotocópia autenticada em 
cartório. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (Internet) ficarão sujeitos a verificação da 
autenticidade de seus dados pela administração, dispensado a autenticação. 
 
7.6 - O envelope de documentação deste Pregão 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 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
8.0 – 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 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 licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
 
9.0 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
9.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
9.2 – A manifestação na sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
9.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
9.4 - As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, e 
protocolados no Departamento de Compras e Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo deste 
Edital. 
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9.5 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que 
forem enviados por fax ou correio eletrônico. 
 
10.0 – DA ENTREGA 
10.1 – A licitante vencedora deverá entregar o objeto em prazo não superior a 07 (sete) dias, contados 
após a solicitação de entrega pela Secretaria Municipal Responsável. 
10.2 - Não será aceito na entrega, objeto de marca diferente daquela constante na proposta vencedora. 
10.3 – A validade do presente Pregão Presencial, Registro de Preço é de 12 (doze) meses a contar da 
data de homologação. 
 
11.0 – FORMA DE PAGAMENTO 
11.1 – O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após a realização do serviço e conforme a 
quantidade entregue e mediante a entrega da respectiva nota fiscal. 
 
12.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1 – Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal solicitante. 
 
13.0 – DAS PENALIDADES 
13.1 – A recusa pelo fornecedor em atender ao objeto adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da proposta. 
13.2 – A entrega em desacordo com o licitado acarretara multa de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, 
até o limite de 10 (dez) dias, para sanar a irregularidade. Após esse prazo, a contratação será rescindida, 
sendo aplicada às penalidades previstas. 
13.3 – O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega, acarretará a multa de 1,0% (um por cento), por 
dia de atraso, limitado ao máximo de 10%(dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. Após 
esse prazo, a contratação será rescindida, sendo aplicada às penalidades previstas. 
13.4 – Nos termos do artigo 7º da lei 10.520, de 17.07.2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para a habilitação. 
b) Apresentação de documentação falsa para participação no certame. 
c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável. 
d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação. 
e) Comportamento inidôneo. 
f) Cometimento de fraude fiscal. 
g) Fraudar a execução do contrato. 
h) Falhar na execução do contrato. 
i) Entrega em desacordo. 
j) Atraso que exceder ao prazo fixado para entrega do objeto. 

13.5 – Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar 
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 
8.666/93. 
13.6 – As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
13.7 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
14.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Antônio Prado, Departamento 
de Licitações, ou pelo fone (54) 32935600, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada 
para o recebimento dos envelopes. 
14.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no departamento de Licitações. 
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14.3 – Ocorrendo à 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 de expediente subsequentes aos ora fixados. 
14.4 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o 
endereço e os números de fax, telefone e correio eletrônico (e-mail). 
14.5 – Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 
em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar. 
 
14.6 – Fazem parte integrante deste Edital: 

a) Anexo I – Formulário Padrão para preenchimento da proposta. 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade. 
c) Anexo III - Cumprimento Art. 7º da Constituição Federal. 
d) Anexo IV - Modelo Credenciamento. 

14.7 – O Edital relativo ao objeto desta licitação encontra-se à disposição dos interessados no 
Departamento de Licitações junto a Prefeitura Municipal. 
 
Antônio Prado, 13 de março de 2017. 
 
 
 
 

Juarez Santinon 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovação – Assessoria Jurídica 

Em ____/____/____ 
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ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO N°07/2017 - PROCESSO N°606/2017  

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO. 

 
 

Fornecedor  

Endereço  CEP  

CNPJ  Município  UF  

Telefone  E-mail  

 
 

Pela presente, solicitamos a V.Sas. que nos seja enviada proposta para o fornecimento dos materiais 
conforme segue: 

 
 
Lote Item Qtd. Und. Descrição Valor Unitário (R$)  

1 1 3.500 Litro 

NITROGÊNIO LÍQUIDO, COM 99,99% DE PUREZA, A GRANEL; 
PARA ABASTECIMENTO NO BOTIJÃO DE CRIOGÊNIO, 
UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEM BOVINO, 
SENDO QUE O PONTO DE ABASTECIMENTO É JUNTO A 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE, LOCALIZADA 
A RUA GENOVEVA SCOTT, S/N°, BAIRRO FÁTIMA; 

 

VALOR TOTAL R$ 

 
 
 
Data de entrega da Proposta: 24/03/2017 - às 10 horas. 

 

 

Entrega e Condições conforme Edital. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Representante Legal 

CPF: 
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ANEXO II 
 

(MODELO) 
 
 
À Comissão de Licitações 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da lei, para fins do Pregão Presencial - Registro de Preço Nº07/2017 que a 

empresa __________________________________________________, não foi declarada inidônea, para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87 da lei 8.666/93, bem 

como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que 

venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 

econômico-financeira. 

 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, em ______ de __________________ de 2017. 

 

 

 

 

__________________________ 

Representante Legal 



 

 

 

 

 

 

Município de Antônio Prado 

Rio Grande do Sul - Brasil 

 

Rua Francisco Marcantônio, 57 – CEP 95.250-000 – Fone: 54-3293-5600 www.antonioprado.com.br 

A cidade mais italiana do Brasil! 

10 
 

ANEXO III 
 
 

(MODELO) 
 
 
 
 
À Comissão de Licitações 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

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

sob a modalidade de Pregão Presencial - Registro de Preço Nº07/2017, em cumprimento ao inciso 

XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

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

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________________, em ________ de ______________________ de 2017. 

 

CGC/CNPJ: __________________________________________________________________________ 

 

Razão Social: _________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV 
 
 

(MODELO DE CREDENCIAMENTO) 
 
 
 
 

A empresa ................., CNPJ nº ......, através do presente, credencia o(a) Sr....., portador 

da cédula de identidade nº..., CPF nº,..... a participar da licitação instaurada pelo Município de Antônio 

Prado, na modalidade de Pregão Presencial Registro de Preço, sob o Nº07/2017, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, 

bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

..................................................., de..................., de 2017. 

 
 
 
 

_________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

reconhecida 




