Município de Sério- RS.
Este documento esteve afixado no Quadro
Mural no período de:

Município de Sério/RS
Edital de Pregão Presencial para Registro de preços nº. 009/2019
Tipo de julgamento: menor preço por item

___/05/2019 a ___/05/2019

Abertura: 30/05/2019 ÀS 09:00 Horas

Sadir Capoani
Assinatura do Responsável
Edital de pregão presencial para fins de registro de
preços para futura e eventual aquisição de material de
higiene e limpeza.

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE SÉRIO/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, que no dia 30 DE MAIO DE 2019 ÀS 09:00 HORAS, na sala de Reuniões
da Prefeitura, localizada na Rua 17 de novembro, 1075, Sério, RS, reunir-se-ão o pregoeiro e a equipe de
apoio, com a finalidade de receberem propostas e documentos de habilitação, de empresa para o
Registro de Preços de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. Esta licitação será processada nos termos da Lei
Federal nº. 10.520 de 17-07-2002 e do Decreto Municipal nº 1201/2016, Decreto Federal nº 7.892, de
23/01/2013, Lei Complementar 123/2006 e subsidiariamente a Lei 8.666/93. A presente licitação será
exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado
pela Lei Complementar nº 147/2014
01 - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,

com validade de 12 (doze) meses,

contados da assinatura da ata de registro de preços, os quais deverão ser ofertados conforme descrição
e quantidades abaixo
ITEM

QUANT. UNIDADE

01

VALOR
DE
REFERÊNCIA
R$

Fardo

PAPEL TOALHA EM ROLO de celulose vegetal, 100% fibra 46,00
celulósica. folha dupla, alta qualidade, picotado, folha de 20
cm x 22,0 cm. pacote com 02 rolos, cada rolo com 60 folhas,
fardo de 12 pacotes

Fardo

PAPEL TOALHA PARA MÃOS - Papel toalha interfolhas p/ 50,00
banheiro 100% fibras naturais recicladas – pacotes com
1000 folhas, com dimensões 22,5cm x 21,0cm, fardos com
05 pacotes totalizando 5.000 folhas por fardo

100

02
135

DESCRIÇÃO
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03
Fardo

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - cor branco, de qualidade, 88,00
macio, absorvente, picotado, neutro, folha dupla, de fibras
naturais, embalado em pacote com 4 rolos de 30 m x 10 cm.
em fardos de 16 pacotes totalizando 64 rolos.

Unid

LIMPADOR CONCENTRADO LIMPEZA GERAL - 500 ml, 4,50
tensoativo biodegradável

Caixa

DESINFETANTE - líquido, embalagem contendo 2 litros, ação 25,00
bactericida e germicida, para limpeza pesada e uso geral,
composição básica, cloreto de alquil., dimetil, benzil,
amônio 0,52%, aspecto físico líquido, limpeza profunda.
Possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, completa
solubilidade à água. Contendo no rótulo data de fabricação
e validade mínima de 12 meses. Caixa com 6 unidades cada

Caixa

DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Desodorizador de ar 110,00
aerosol, embalagem 360 ml, nos aromas lavanda, cheirinho
de bebê, brisa e floral. Contendo no rótulo data de
fabricação e validade mínima de 12 meses. Caixa com 12
unidades cada.

Unid

SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO, composição detergente, 6,00
fragrâncias pinho, limão ou lavanda, recipientes de 300 ml,
com rótulo contendo data de fabricação e validade mínima
de 12 meses

Unid

SAPONÁCEO EM PÓ, com detergente, frasco c/ 300 g, tampa 4,30
abre e fecha. devera conter dados de defesa do
consumidor/notificação do produto. devera ter validade
mínima de 01 ano

Unid

DETERGENTE LIQUIDO, acondicionado em embalagem 2,00
500ml concentrado, produto indicado para remoção de
gorduras e sujidades de utensílios. composição:
componente ativo, glicerina, coadjuvantes, conservantes,
sequestrante, espessantes, corantes, fragrância e veiculo,
linear alquibenzeno, sulfonato de sódio e tensoativo
biodegradável. devera constar no produto: dados de
identificação do fabricante, data de validade e modo de
usar, número do lote e data de fabricação. devera ter no
mínimo 1 anos de validade.

Unid

DESENGORDURANTE, para limpeza de gordura acumulada, 7,00
limpador liquido, frasco de 500 ml. composição: lauril éter
sulfato de sódio, álcool graxo etoxilisado, éter glicólico, agua
e perfume. validade mínima de 01 ano.

Unid

ESFREGÃO DE AÇO - esponja de aço inox, filamento roliço, 2,00
para remover sujeira pesada, embalagem contendo 1
unidade de 10 gramas.

135
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12
360

Unid

ESPONJA DUPLA - face multiuso, primeira qualidade, em 2,50
espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com
abrasivo. Medidas: 110mm x 75mm x 23mm. Embalagens
com quatro unidades cada.

Unid

ÁGUA SANITÁRIA - composição mínima: hipoclorito de 4,50
sódio, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5% no mínimo - validade
mínima de um ano, embalagem plástica de 01 litro, opaca,
dotada de tampa com lacre, rótulo contendo, data de
fabricação e validade mínima de 12 meses.

Unid

AMACIANTE DE ROUPA - 2 litros, com cápsulas ativas.

Unid

ÁLCOOL - Álcool, tipo etílico hidratado, concentração 92,8 7,80
INPM. Aplicação: uso doméstico. Frasco de 1litro

Par

LUVAS - Luva para limpeza. Composição: borracha de látex 4,00
natural, com revestimento interno, reforçada, com
superfície externa antiderrapante. Tamanho Médio.

Unid

VASSOURA DE PALHA C/ CABO. Vassoura de palha 15,00
reforçada, com cabo de madeira, medindo no mínimo 1,10
m de altura, com no mínimo 600 gramas de palha, isento de
folhas e/ou capim, cerdas firmes, medindo na ponta da
vassoura no mínimo 40 cm de largura e 6 cm de espessura,
confeccionada com 5 fios.

Unid

VASSOURA DE NYLON - 30cm, cabo de madeira plastificado 8,00
120cm, com 4 fileiras de cerdas compactas em material
sintético.

Pct

SACO PRETO PARA LIXO, com no mínimo 12 micras, com 3,50
capacidade para 15 litros, classe 1, tipo B, composto por
polietileno e pigmento. Embalagem com 10 unidades. Que
atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO.

Pct

SACO PRETO PARA LIXO, com no mínimo 12 micras, com 3,50
capacidade para 30 litros, classe 1, tipo B, composto por
polietileno e pigmento. Embalagem com 10 unidades. Que
atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO.

Pct

SACO PRETO PARA LIXO, com no mínimo 12 micras, com 3,50
capacidade para 50 litros, classe 1, tipo B, composto por
polietileno e pigmento. Embalagem com 10 unidades. Que
atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO.

Pct

SACO PRETO PARA LIXO, com no mínimo 12 micras, com 4,00
capacidade para 100 litros, classe 1, tipo B, composto por
polietileno e pigmento. Embalagem com 05 unidades. Que
atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO. Deverá ser
apresentada amostra do produto;
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23
180

Unid

SABAO EM PO com 1000 g, embalado em pacote plástico. 7,50
Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do
produto, modo de utilização, data de fabricação e número
do lote e data de validade

Caixa

PASTILHA ADESIVA – Odorizador sanitário, fragrância 7,50
lavanda, caixa contendo 3 unidades. Embalagem deverá
constar a data de fabricação, validade (mínimo de 12 meses)
e número do lote

Unid

ESCOVA SANITÁRIA - para higienização de vaso sanitário, 4,00
corpo em formato arredondado com cerdas de nylon e
cabo em plástico, com no mínimo 20cm.

unid

ESCOVA - para lavar roupa, confeccionada em madeira com 4,00
cerdas de nylon, formato oval. Tamanho 13x6,5 cm.

Unid

SABONETE LÍQUIDO - aspecto físico líquido viscoso cremoso, 11,50
embalagem individual contendo 1000 ml, com data de
fabricação e validade mínima de 12 meses.

unid

NAFTALINA - 100% em bolas, embalagem com 50 gramas.

caixa

COPO DESCARTÁVEL 80 ML . Copo descartável 80 ml, de 125,00
polipropileno atóxico, branco, com capacidade mínima de
80 ml, resistente, tiras com 100 unidades, obedecendo aos
padrões da ABNT. Caixa com 25 tiras.

Caixa

COPO DESCARTÁVEL 200ML Copo descartável 200 ml, de 130,00
polipropileno atóxico, branco, com capacidade mínima de
200 ml, resistente, com peso mínimo de 2,2 gramas,
embalagem com 100 unidades, obedecendo aos padrões da
ABNT. Caixa com 25 tiras.

Unid

PAPEL ALUMÍNIO - Folha de alumínio em rolo medindo 30 5,50
cm de largura e 7,50 mt de comprimento, embalagem, sem
furos e sinais de oxidação. Acondicionado conforme a praxe
do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do
produto até seu uso, embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência e
quantidade.

Unid

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO. Embalagem primária: vidro ou 12,75
lata contendo no mínimo 200g do produto, com lacre de
proteção abaixo da tampa. Rótulo contendo identificação
do produto, ingredientes, tabela nutricional, peso,
fabricante, data de fabricação e validade, n.º lote. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses, a partir da data da
entrega;

unid

ERVA MATE TRADICIONAL - erva mate sem açúcar tipo 10,00
moída fina. Embalagem de 1 kg
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34
85

rol

SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER - com capacidade 5 kg, 5,00
rolo com 100 unidades

75

rol

SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER - com capacidade 3 kg, 4,50
rolo com 100 unidades

Unid

BALDE DE PLÁSTICO com alça de metal resistente. 10,00
Capacidade para 15 litros. Cor cinza ou semelhante.
Medidas aproximadas de 0,28m de altura x 0,28cm de
diâmetro de boca x 0,19cm de diâmetro de base

Unid

PÁ COLETORA DE LIXO EM PLÁSTICO - com coletor
medindo aproximadamente 26cm e
cabo 15cm, ambos de plástico resistente.

180

Unid

PANO PARA LIMPEZA (saco alvejado), 100% algodão na cor 7,00
branca, medindo 50x80cm. deverá constar no produto,
etiqueta com dados de utilização do fabricante, dimensões,
marca e composição.

50

caixa

TOUCA DESCARTAVEL - com elástico, caixa com 100 27,00
unidades, tamanho único, alvejado, sem estampa, bordas
com acabamento em overlock, alta absorção.

Unid

LIMPA VIDROS com álcool gartilho e fragrância de lavanda. 7,00
Cristal. Secagem rápida. Embalagem com 500 ml do produto
e aplicador / borrifador spray. Rótulo com os dados de
identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de
fabricação e validade.

caixa

LUVA LATEX - de Procedimento para a proteção do 30,00
profissional, em látex 100% natural, não estéril, resistentes,
com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável a
água e a outros fluídos, superfície lisa. Tamanho M, caixa
com 50 pares.

Pct

ESPONJA DE LA DE ACO 60 g para limpeza de panelas, 2,50
talhares, loucas, composto de aço carbono de primeira
qualidade, embalados em pacotes com 8 unidades.
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Unid

RODO - base de alumínio, com duas borrachas; com a base 100,00
medindo 100 centímetros; com cabo de alumínio, de 120
(cento e vinte) centímetros.

caixa

CHÁ EM SACHET (erva doce, cidreira, camomila, boldo, 3,00
laranja, maracujá, hortelã, funcho). Embalagem com no
mínimo 14g, contendo no mínimo 10 unidades de sachet.
Com identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da
entrega;

44
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45
150

Pact

AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, embalagem de 2 kg com 5,00
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega;

200

unid

CAFE EM PO TRADICIONAL - pct com 500 gr, café em pó 13,00
embalagem tradicional de primeira linha. Pó de café torrado
e moído.

unid

PEDRA SANITÁRIA com gancho firmador. Possui fragrância 1,50
agradável de lavanda, especialmente selecionada para
manter banheiros perfumados. Embalagem com no mínimo
25g. Descartável, higiênico e prático de usar. Deverá vir
acompanhada de uma rede protetora, que impeça que o
produto caia no vaso sanitário, evitando entupimentos.
Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e
procedência, bem como a data de fabricação e validade

Pact

FILTRO PARA BOMBA DE CHIMARRÃO -(camisinha) pra 1,50
bomba de chimarrão, pacote c/ 02unidades.

Unid

ISQUEIRO - corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, 3,70
peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás
embutido, descartável.

Unid

PAPEL FILME PVC - produto totalmente atóxico, inodoro, 6,00
altamente transparente e brilhante. Tem como
característica principal o estiramento e colaminação,
aplicado na proteção de alimentos acondicionados em
bandejas ou diretamente no produto. Possui barreira
natural ao oxigênio, conservando-os hidratados, limpos,
aumentando seu tempo de vida útil, 38 cm x 1000 mt
(largura x comprimento)

unid

LUSTRA MÓVEIS - A base de óleos minerais e vegetais, 6,40
Frasco plástico com tampa abre e fecha, composição ceras
naturais. Aplicação móveis e superfícies lisas. Embalagem
frascos de 200 ml, contento data de fabricação e validade
mínima de 12 meses

46

47

760

48
240

49
135

50

75

51
145

1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
dele poderão advir, facultando-se a realização específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
OBSERVAÇÃO: Entrega dos produtos deverá ser OBRIGATORIAMENTE feita nos locais, dias e horários
informados pelo Setor de Compras deste município.
2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
2.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao
objeto licitado deste certame, exceto consórcio, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
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2.2 - Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7
deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes
distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se
sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE SÉRIO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE SÉRIO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
2.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre
falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país,
nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública,
ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, bem
como aqueles relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93.
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.
3.2 A documentação referente ao Credenciamento (modelo Anexo II, com firma
reconhecida), Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (modelo Anexo III),
Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, (para as licitantes interessadas, conforme Lei
Complementar 123/2006, conforme modelo – Anexo V), devem ser apresentadas fora dos envelopes,
acompanhadas de documento de identidade.
3.3 A identificação do representante legal ou de seu procurador constituído será
realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade e procuração,
respectivamente.
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3.4. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.
3.4.1 - Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de
credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, declaração de enquadramento com ME ou EPP, ou qualquer outro documento referente à
fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro do envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”,
poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a novo
lacramento do envelope
3.5. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade
comercial ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no
caso de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com 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 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
b.2) carta de credenciamento (anexo II) outorgado pelos representantes legais da
licitante (com firma reconhecida), comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
8
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acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Em ambos os casos (b.1 e b.2) os licitantes deverão apresentar declaração
em conformidade com o Anexo III, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como condição
indispensável para a participação na presente licitação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
n.º 10.520/2002.
3.6 - A falta do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou
inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder
pelo licitante durante os trabalhos.
3.7 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
3.8 - O credenciamento DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ AS 09:00 HORAS DO DIA 30 DE
MAIO DE 2019, ANTES DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS.
3.9 - O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar os poderes do
Credenciamento e/ou Procuração caso necessário.
3.10- Importante: para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de
recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas
referente ao certame.
3.11- O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a
permissão do Pregoeiro.
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os
envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.2 - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
4.3 - O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame, exigidos na Cláusula 3, deste Edital;
5 - PROPOSTA DE PREÇO:
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5.1 - As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 01, com validade mínima
de 60 (sessenta) dias. A proposta deverá, preferencialmente, ser apresentada em folhas timbradas da
empresa, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa; ser redigida em
linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, na forma do modelo do Anexo I e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) deve constar marca e descrição completa dos produtos ofertados,
c) preço unitário e total líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação.
Observação 01: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula.
5.2 - As despesas com transporte dos produtos e despesas com terceiros serão de
responsabilidade da licitante.
5.3 – Validade mínima dos produtos (quando for o caso) de 6 meses a contar da entrega
dos produtos.
Observação 02: Os envelopes com a proposta serão abertos às 9:00 horas do dia 30 de
maio de 2019 para cadastro no sistema, sendo que a etapa de lances será às 13:40 horas do mesmo dia.
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
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 no subitem
anterior, 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, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor, até a proclamação da
vencedora.
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6.4. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.5 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.6 - 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.
6.7 - 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.
6.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.9 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com
os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.10 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.11 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos
requisitos do item 5;
b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
Observação: 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.
6.12 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas
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no edital.
6.13 - 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.
6.14 - A sessão pública poderá ser suspensa, caso o Pregoeiro achar necessário, por tempo
indeterminado.
6.15 - 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:
7.1 - Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) 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.
e) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos
referidos no item 7.1.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento,
previsto no item 3 deste edital
7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante;
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débito
Relativos a Tributos Federais e Contribuições Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela
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Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);
d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante e Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão Negativa- Lei 12.440/2011.
g) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.
7.1.3- Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o modelo “A” do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Anexo IV);
7.2 – Alvará Sanitário, expedido pelo município sede da empresa, devidamente assinado e
carimbado pela autoridade competente.
7.3- Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente ou ainda por servidor da
Prefeitura Municipal de Sério.
7.4 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
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 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 RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
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9.1 - Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2 - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente,
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à
demora.
10 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS
10.1 – A entrega será parcelada de acordo com a necessidade das secretarias municipais
em até 05 (cinco) dias após recebimento da ordem de fornecimento, junto à Secretaria de
Administração e Planejamento, Setor de Compras, sita Rua 17 de Novembro, 1075, neste
Município
10.2 - Não será aceito na entrega, produtos de marca diferente daquela constante na
proposta vencedora.
10.3 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
10.4
Quando da entrega do material, o Município emitirá um Termo de Recebimento
Provisório, e terá um prazo de até 03 (três) dias para verificação da conformidade do objeto com a
especificação do Edital.
10.5
Após a verificação, e consequente aprovação, será dada aceitação e emitido Termo
de Recebimento Definitivo.
10.6. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora será
notificada a promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às
penalidades previstas neste edital.
.11 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da entrega
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dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal.
11.2 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Rubricas: 157, 480, 176, 226 e 111
Projeto/atividade: 2034, 2048, 2024, 2034, 2051 e 2067.
Categoria: 3.3.90.30 Material de Consumo
Recurso: 20 MDE, 40 ASPS, 1 LIVRE e 2080 QSE, .
12 - DO PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
12.1. Homologado, a Administração convocará o vencedor para assinar, na sede do
Município, a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias.
12.2. O prazo anteriormente mencionado, poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
período desde que seja feito de forma motivada durante o transcurso daquele prazo.
16.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro colocado, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de
multa de R$ 1.000,00 (mil reais). O não pagamento da multa, no prazo de cinco dias úteis da intimação,
incorrerá em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
.
13 - DAS PENALIDADES:
13.1- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou
de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de até 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor da proposta;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os
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quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de até 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
13.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
13.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
14 - DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS:
14.1. Os preços não sofrerão reajustes, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei
Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
14.2. Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a
possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face
da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo
de produção, devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro
devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, sendo
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, protocolado no setor de Protocolo Geral da
Prefeitura, endereçado ao órgão gerenciador do Registro de Preços, no presente caso à Secretaria
responsável.
14.3. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
manter a diferença percentual apurada entre o preço de custo e o preço originalmente constante na
proposta, bem como, o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.
14.4. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem
classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.
15 – DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da
presente licitação será da Secretaria de Administração e Planejamento, Setor de Compras.
15.2. O Órgão Gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado
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para os materiais registrados e nas mesmas condições de fornecimento, para fins de controle e fixação do
valor máximo a ser pago pela Administração.
15.3. Os pedidos de alteração de marca, concessão de prazos de entrega, entre outros
pedidos formulados pelos fornecedores, deverão ser encaminhados ao Órgão Gerenciador para análise,
aprovação ou não.
15.4. Compete também, ao Órgão Gerenciador, notificar a Contratada, através da
secretaria responsável pela fiscalização do contrato ou pelo servidor que recebe os materiais/serviços a
fazer a entrega/substituição/reparação dos mesmos, caso necessário.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Sério, setor de
Licitações, sito na Rua 17 de novembro, 1075, ou pelo telefone 51 3770-1030, no horário compreendido
entre as 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03
(três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
16.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações.
16.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
16.4 - Para agilizar os trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
16.5 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, Comissão de
licitações do município ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de
sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela
Administração.
16.6 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
16.7 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da
Lei Federal nº 8.666-93).
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16.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Lajeado/RS, para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.
16.9 - São anexos deste Edital:

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III - MODELO DE PLENO ATENDIMENTO A HABILITAÇÃO
ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, CONSTITUIÇÃO.
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME E EPP.
ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição dos interessados no
Departamento de Licitações junto a Prefeitura Municipal.

Sério, 15 de maio de 2019.

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 09/2019, aceitando
todas as disposições consignadas no Edital, inclusive no que diz respeito às obrigações, conforme abaixo:
Nome da empresa: ____________________________________________
Endereço: ______________________________________________________
Cidade:___________________ CNPJ/MF N°: ______________________________
Fone: _________________

E-mail: __________________________________

Nome da pessoa para contato: _____________________________________
Conta Bancária/Agência: ____________________________________________
ITEM

QUANT. UNID

01
100

02
135

03
135

04
760

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

PAPEL TOALHA EM ROLO de
celulose vegetal, 100% fibra
celulósica. folha dupla, alta
Fardo qualidade, picotado, folha de 20
cm x 22,0 cm. pacote com 02
rolos, cada rolo com 60 folhas,
fardo de 12 pacotes
PAPEL TOALHA PARA MÃOS Papel toalha interfolhas p/
banheiro 100% fibras naturais
recicladas – pacotes com 1000
Fardo
folhas, com dimensões 22,5cm x
21,0cm, fardos com 05 pacotes
totalizando 5.000 folhas por
fardo
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA cor branco, de qualidade, macio,
absorvente, picotado, neutro,
Fardo folha dupla, de fibras naturais,
embalado em pacote com 4 rolos
de 30 m x 10 cm. em fardos de
16 pacotes totalizando 64 rolos.
LIMPADOR
CONCENTRADO
Unid LIMPEZA GERAL - 500 ml,
tensoativo biodegradável
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05

170

06
390

07
375

08
40

DESINFETANTE
líquido,
embalagem contendo 2 litros,
ação bactericida e germicida,
para limpeza pesada e uso geral,
composição básica, cloreto de
alquil., dimetil, benzil, amônio
0,52%, aspecto físico líquido,
Caixa
limpeza profunda. Possuir aroma
agradável, ser inócuo à pele,
completa solubilidade à água.
Contendo no rótulo data de
fabricação e validade mínima de
12 meses. Caixa com 6 unidades
cada
DESODORIZADOR DE AMBIENTES
- Desodorizador de ar aerosol,
embalagem 360 ml, nos aromas
lavanda, cheirinho de bebê, brisa
Caixa
e floral. Contendo no rótulo data
de fabricação e validade mínima
de 12 meses. Caixa com 12
unidades cada.
SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO,
composição
detergente,
fragrâncias pinho, limão ou
Unid lavanda, recipientes de 300 ml,
com rótulo contendo data de
fabricação e validade mínima de
12 meses
SAPONÁCEO EM PÓ, com
detergente, frasco c/ 300 g,
tampa abre e fecha. devera
Unid conter dados de defesa do
consumidor/notificação
do
produto. devera ter validade
mínima de 01 ano
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09

300

10
110

11
160

12
360

13
1600

DETERGENTE
LIQUIDO,
acondicionado em embalagem
500ml concentrado, produto
indicado para remoção de
gorduras
e
sujidades
de
utensílios.
composição:
componente ativo, glicerina,
coadjuvantes,
conservantes,
sequestrante,
espessantes,
Unid
corantes, fragrância e veiculo,
linear alquibenzeno, sulfonato de
sódio
e
tensoativo
biodegradável. devera constar no
produto: dados de identificação
do fabricante, data de validade e
modo de usar, número do lote e
data de fabricação. devera ter no
mínimo 1 anos de validade.
DESENGORDURANTE,
para
limpeza de gordura acumulada,
limpador liquido, frasco de 500
ml. composição: lauril éter
Unid
sulfato de sódio, álcool graxo
etoxilisado, éter glicólico, agua e
perfume. validade mínima de 01
ano.
ESFREGÃO DE AÇO - esponja de
aço inox, filamento roliço, para
Unid remover
sujeira
pesada,
embalagem contendo 1 unidade
de 10 gramas.
ESPONJA DUPLA - face multiuso,
primeira qualidade, em espuma
de poliuretano com bactericida e
Unid fibra sintética com abrasivo.
Medidas: 110mm x 75mm x
23mm. Embalagens com quatro
unidades cada.
ÁGUA SANITÁRIA - composição
mínima: hipoclorito de sódio,
teor de cloro ativo 2,0 a 2,5% no
mínimo - validade mínima de um
Unid ano, embalagem plástica de 01
litro, opaca, dotada de tampa
com lacre, rótulo contendo, data
de fabricação e validade mínima
de 12 meses.
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AMACIANTE DE ROUPA - 2 litros,
com cápsulas ativas.

150

Unid

550

ÁLCOOL - Álcool, tipo etílico
hidratado, concentração 92,8
Unid
INPM. Aplicação: uso doméstico.
Frasco de 1litro

15

16
260

Par

17
390

18
85

LUVAS - Luva para limpeza.
Composição: borracha de látex
natural,
com
revestimento
interno,
reforçada,
com
superfície
externa
antiderrapante. Tamanho Médio.

VASSOURA DE PALHA C/ CABO.
Vassoura de palha reforçada,
com cabo de madeira, medindo
no mínimo 1,10 m de altura, com
no mínimo 600 gramas de palha,
Unid
isento de folhas e/ou capim,
cerdas firmes, medindo na ponta
da vassoura no mínimo 40 cm de
largura e 6 cm de espessura,
confeccionada com 5 fios.
VASSOURA DE NYLON - 30cm,
cabo de madeira plastificado
Unid
120cm, com 4 fileiras de cerdas
compactas em material sintético.

19

Pct

SACO PRETO PARA LIXO, com no
mínimo
12
micras,
com
capacidade para 15 litros, classe
1, tipo B, composto por
polietileno
e
pigmento.
Embalagem com 10 unidades.
Que atenda a norma NBR
9191:2002 do INMETRO.

Pct

SACO PRETO PARA LIXO, com no
mínimo
12
micras,
com
capacidade para 30 litros, classe
1, tipo B, composto por
polietileno
e
pigmento.
Embalagem com 10 unidades.
Que atenda a norma NBR
9191:2002 do INMETRO.

170

20
375
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Pct

SACO PRETO PARA LIXO, com no
mínimo
12
micras,
com
capacidade para 50 litros, classe
1, tipo B, composto por
polietileno
e
pigmento.
Embalagem com 10 unidades.
Que atenda a norma NBR
9191:2002 do INMETRO.

Pct

SACO PRETO PARA LIXO, com no
mínimo
12
micras,
com
capacidade para 100 litros, classe
1, tipo B, composto por
polietileno
e
pigmento.
Embalagem com 05 unidades.
Que atenda a norma NBR
9191:2002 do INMETRO. Deverá
ser apresentada amostra do
produto;

630

22
810

23
180

24
350

25

SABAO EM PO com 1000 g,
embalado em pacote plástico.
Constar na embalagem dados do
Unid fabricante, dosagem do produto,
modo de utilização, data de
fabricação e número do lote e
data de validade
PASTILHA ADESIVA – Odorizador
sanitário, fragrância lavanda,
caixa contendo 3 unidades.
Caixa Embalagem deverá constar a
data de fabricação, validade
(mínimo de 12 meses) e número
do lote

360

ESCOVA SANITÁRIA - para
higienização de vaso sanitário,
Unid corpo em formato arredondado
com cerdas de nylon e cabo em
plástico, com no mínimo 20cm.

90

ESCOVA - para lavar roupa,
confeccionada em madeira com
unid
cerdas de nylon, formato oval.
Tamanho 13x6,5 cm.

290

SABONETE LÍQUIDO - aspecto
físico líquido viscoso cremoso,
Unid embalagem individual contendo
1000 ml, com data de fabricação
e validade mínima de 12 meses.

26

27
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28
145

29
40

30
75

31

110

32
150

33
670

unid

NAFTALINA - 100% em bolas,
embalagem com 50 gramas.

COPO DESCARTÁVEL 80 ML .
Copo descartável 80 ml, de
polipropileno atóxico, branco,
com capacidade mínima de 80
caixa
ml, resistente, tiras com 100
unidades,
obedecendo
aos
padrões da ABNT. Caixa com 25
tiras.
COPO DESCARTÁVEL 200ML
Copo descartável 200 ml, de
polipropileno atóxico, branco,
com capacidade mínima de 200
Caixa ml, resistente, com peso mínimo
de 2,2 gramas, embalagem com
100 unidades, obedecendo aos
padrões da ABNT. Caixa com 25
tiras.
PAPEL ALUMÍNIO - Folha de
alumínio em rolo medindo 30 cm
de largura e 7,50 mt de
comprimento, embalagem, sem
furos e sinais de oxidação.
Acondicionado conforme a praxe
Unid
do fabricante de forma a garantir
a higiene e integridade do
produto até seu uso, embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência e quantidade.
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO.
Embalagem primária: vidro ou
lata contendo no mínimo 200g
do produto, com lacre de
proteção abaixo da tampa.
Rótulo contendo identificação do
Unid
produto, ingredientes, tabela
nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade, n.º
lote. Prazo de validade mínimo
de 6 (seis) meses, a partir da data
da entrega;
ERVA MATE TRADICIONAL - erva
unid mate sem açúcar tipo moída fina.
Embalagem de 1 kg
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85

SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER
Unid - com capacidade 5 kg, rolo com
100 unidades

75

SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER
unid - com capacidade 3 kg, rolo com
100 unidades

35

36
75

37
50

38
180

39
50

40
375

BALDE DE PLÁSTICO com alça de
metal resistente. Capacidade
para 15 litros. Cor cinza ou
Unid semelhante.
Medidas
aproximadas de 0,28m de altura
x 0,28cm de diâmetro de boca x
0,19cm de diâmetro de base
PÁ COLETORA DE LIXO EM
PLÁSTICO - com coletor medindo
Unid aproximadamente
26cm
e
cabo 15cm, ambos de plástico
resistente.
PANO PARA LIMPEZA (saco
alvejado), 100% algodão na cor
branca,
medindo
50x80cm.
Unid deverá constar no produto,
etiqueta com dados de utilização
do fabricante, dimensões, marca
e composição.
TOUCA DESCARTAVEL - com
elástico, caixa com 100 unidades,
tamanho único, alvejado, sem
caixa
estampa,
bordas
com
acabamento em overlock, alta
absorção.
LIMPA VIDROS com álcool
gartilho e fragrância de lavanda.
Cristal.
Secagem
rápida.
Embalagem com 500 ml do
Unid produto e aplicador / borrifador
spray. Rótulo com os dados de
identificação,
n.º
lote
e
procedência, bem como a data
de fabricação e validade.
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41
150

LUVA LATEX - de Procedimento
para a proteção do profissional,
em látex 100% natural, não
estéril, resistentes, com tensão
caixa
de ruptura mínima, totalmente
impermeável a água e a outros
fluídos, superfície lisa. Tamanho
M, caixa com 50 pares.

42
60

Pct

43
110

44

330

45
150

46
200

ESPONJA DE LA DE ACO 60 g para
limpeza de panelas, talhares,
loucas, composto de aço carbono
de
primeira
qualidade,
embalados em pacotes com 8
unidades.

RODO - base de alumínio, com
duas borrachas; com a base
Unid medindo 100 centímetros; com
cabo de alumínio, de 120 (cento
e vinte) centímetros.
CHÁ EM SACHET (erva doce,
cidreira,
camomila,
boldo,
laranja,
maracujá,
hortelã,
funcho). Embalagem com no
mínimo 14g, contendo no
mínimo 10 unidades de sachet.
caixa
Com identificação do produto,
rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a
contar da data da entrega;
AÇÚCAR
BRANCO
CRISTAL,
embalagem de 2 kg com
identificação do produto, rótulo
com
ingredientes,
valor
Pact
nutricional, peso, fabricante,
data de fabricação e validade.
Validade mínima de 6 meses a
contar da data da entrega;
CAFE EM PO TRADICIONAL - pct
com 500 gr, café em pó
unid embalagem
tradicional
de
primeira linha. Pó de café
torrado e moído.
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47

760

48
240

49
135

50

75

51
145

PEDRA SANITÁRIA com gancho
firmador.
Possui
fragrância
agradável
de
lavanda,
especialmente selecionada para
manter banheiros perfumados.
Embalagem com no mínimo 25g.
Descartável, higiênico e prático
unid de usar. Deverá vir acompanhada
de uma rede protetora, que
impeça que o produto caia no
vaso
sanitário,
evitando
entupimentos. Embalagem com
os dados de identificação, n.º
lote e procedência, bem como a
data de fabricação e validade
FILTRO PARA BOMBA DE
CHIMARRÃO -(camisinha) pra
unid
bomba de chimarrão, pacote c/
02unidades.
ISQUEIRO - corpo revestido em
plástico, dimensões 7,5 cm, peso
Unid aproximadamente de 10 gramas,
com acendedor, gás embutido,
descartável.
PAPEL FILME PVC - produto
totalmente atóxico, inodoro,
altamente
transparente
e
brilhante.
Tem
como
característica
principal
o
estiramento e colaminação,
aplicado
na
proteção
de
Unid
alimentos acondicionados em
bandejas ou diretamente no
produto. Possui barreira natural
ao oxigênio, conservando-os
hidratados, limpos, aumentando
seu tempo de vida útil, 38 cm x
1000 mt (largura x comprimento)
LUSTRA MÓVEIS - A base de
óleos minerais e vegetais, Frasco
plástico com tampa abre e fecha,
composição
ceras
naturais.
unid
Aplicação móveis e superfícies
lisas. Embalagem frascos de 200
ml, contento data de fabricação e
validade mínima de 12 meses
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Prazo de entrega:
Validade da Proposta:
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas
as características do objeto e exigências constantes no edital.
Local e data.
Validade da proposta:_______________
Data: ____/____/____
_________________________________
Assinatura e Carimbo c/ CNPJ
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ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019

MODELO DE CREDENCIAMENTO

(Razão Social da Licitante).........., através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a)
da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo
Município de __________, na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 09/2019, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
____________________, CNPJ/MF nº __________, bem como formular propostas e lances na etapa de
lances, negociar a redução de preços, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de
interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
Pregoeiro, firmar contrato em nome do outorgante, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do Outorgante, inclusive entrega/fornecimento do objeto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data.

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

__________________________
Nome do dirigente da empresa

Obs.:

1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva

assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatório.
2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento
exigido no subitem 3.3. letra "b.2", do edital.
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ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO
REQUISITOS - HABILITAÇÃO

(Razão Social da Licitante)..............., CNPJ nº ............., sediada ............
(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, conforme artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos de Habilitação e
entrega dos envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido. Conhecer e aceitar as
condições constantes neste Edital de Pregão Presencial nº 09/2019 e seus Anexos

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________, ______ de _____________ de 2019.

____________________________________
Assinatura do Diretor/Gerente ou equivalente
(carimbo da empresa CNPJ)

Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto com o Credenciamento.
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º CONSTITUIÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2019, 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 a presente.

___________________,em________de_______________de 2019.

Razão Social: _________________________________________________
____________________________________________________________
nome completo e assinatura(s) dos(s) representante(s) legal(is) da empresa
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ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Razão Social da licitante) __________, por meio de seu Responsável Legal, e Contador ou Técnico
Contábil, declara, sob as penas da lei, que:

a) enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos
I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06;

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da
mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

________________________, em ____ de ________________ de 2019.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

Nome completo, número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e assinatura do contador ou
técnico contábil da empresa .
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PREGÃO Nº 09/2019
ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2019

O MUNICÍPIO DE SÉRIO, RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
94.706.033/0001-03, com sede na Rua 17 de Novembro, 1075, Centro sério/RS neste ato representado
pelo Prefeito Sr. ELIR ANTÔNIO SARTORI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Santa Clara,
na cidade de Sério, CPF nº 0672833034, nos termos do Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
em face da classificação das propostas apresentadas no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019 DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, por deliberação e
Adjudicação do Pregoeiro, Homologada em ........., resolve REGISTRAR OS PREÇOS das Empresas
classificadas em primeiro lugar por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas
enunciadas nas Cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES
A presente ata de registro de preços tem por objeto o Registro dos Preços de MATERIAL DE HIGIENE E
LIMPEZA, conforme especificados a seguir:
Itens Descrição do Item

Licitante
vencedora

Marca

Preço
unitário:

.....

.......

.....

.....

..........

QUALIFICAÇÃO DAS LICITANTES VENCEDORAS...
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O objeto desta ata deverá estar de acordo com as condições e características contidas no processo
licitatório do Edital que a originou, com a proposta da Contratada, o Decreto Municipal nº 1201/2016, Leis
Federais nº 10.520/02 e n° 8.666/93, com as cláusulas desta ata, e demais leis pertinentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO
APÓS ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, O LICITANTE DEVERÁ MANTER SUA CONDIÇÃO DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MESMA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
Os preços registrados neste processo terão validade de 12 (doze) meses, contados da assinatura da ata de
registro de preços, podendo ser prorrogada até o limite máximo estipulado pelo inciso III do § 3º do art.
15 da Lei nº 8.666, de 1993
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
Os Preços para o fornecimento são os constantes da cláusula primeira, entendidos como justos e
suficientes para a total execução do objeto.
CLÁUSULA QUARTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA
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O gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal Administração e Planejamento, nos
termos do Edital da Licitação, através do Setor de Compras, servidor ...........................
CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A partir da assinatura desta ata de registro de preços, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra,
todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de
quaisquer de suas cláusulas.
II - A existência da ata de registro de preços não obriga a Administração a firmar contratações que dela
poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição do objeto licitado,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
III - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a retirada da nota de empenho ou
recebimento da ordem de fornecimento, o que ocorrer primeiro.
IV - O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro
de preços, a critério da Administração.
V - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no
mercado, a Administração tomará as seguintes providências:
a) convocará o fornecedor visando à negociação para redução dos preços e sua adequação aos praticados
no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocará os demais fornecedores participantes do certame licitatório que originou o presente registro
de preços, em sua ordem de classificação por menor preço, visando igual oportunidade de negociação.
VI - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) 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
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
VII - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
1 - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) no prazo estabelecido, desde
que não aceita sua justificativa pela Administração;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
g) comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
2 - Pelo fornecedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir
as exigências do instrumento convocatório que deu origem a Ata de Registro de Preços.
VIII - A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso VIII será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao
registro de preços.
IX - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
X - O detentor ficará obrigado a atender todas as ordens de fornecimento emitidas durante a vigência da
ata de registro de preços, mesmo se a entrega dela decorrente for prevista para data posterior ao
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vencimento da ata.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no caso de
aquisição, serão alocados quando da emissão das notas de empenho.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
I – O pagamento será efetuado em até DEZ (10) dias do mês subsequente ao da entrega dos produtos,
mediante apresentação de nota fiscal. da entrega da nota fiscal na Secretaria de Administração. A nota
deverá ser atestada quando da efetiva execução dos serviços/ entrega dos bens. Para tanto a referida
fatura deverá estar devidamente visada pelo responsável da Secretaria interessada.
II- certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS
III - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido
impostas em decorrência de inadimplência contratual.
IV - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela
empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado.
V - O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento da prestação de serviço ou fornecimento
de bens realizados em desacordo com as especificações constantes na ata de registro de preços.
VI - No caso de inadimplemento do Contratante, será obedecido o que dispõe o art. 40, inc. XIV, alínea "c"
da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA, pro rata die.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
I – Os preços não sofrerão reajustes, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº
10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
II – Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de
alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da superveniência
de normas federais aplicáveis à espécie, ou da retratação da variação efetiva do custo de produção,
devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devidamente
fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, sendo admitida a
adoção de índices específicos ou setoriais, protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura,
endereçado ao órgão gerenciador do Registro de Preços, no presente caso à Secretaria competente.
III – O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço de custo e o preço originalmente constante na proposta, bem como, o
preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.
IV – O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços junto aos
demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de
fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.
CLÁUSULA NONA – DA SOLICITAÇÃO DOS MATERIAIS, ENTREGA E RECEBIMENTO
I - O material será adquirido conforme necessidade, mediante solicitação emitida pela Administração.
II - A entrega será parcelada de acordo com a necessidade das secretarias municipais em até 05 (cinco)
dias após recebimento da ordem de fornecimento, junto à Secretaria de Administração e Planejamento,
Setor de Compras, sita Rua 17 de Novembro, 1075, neste Município
III - Quando da entrega do material, o Município emitirá um Termo de Recebimento Provisório, e terá um
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prazo de até 03 (três) dias para verificação da conformidade do objeto com a especificação do Edital.
IV - Após a verificação, e consequente aprovação, será dada aceitação e emitido Termo de Recebimento
Definitivo. Os produtos somente serão definitivamente recebidos após parecer do órgão responsável,
atestando que o produto está apto para o consumo.
V - O material em desacordo deverá ser recolhido pela empresa sob suas expensas, no prazo máximo de
05 dias úteis, a contar do recebimento da notificação de desconformidade.
PARÁGRAFO ÚNICO
As despesas decorrentes de quaisquer encargos, frete, entrega, laudos e ensaios laboratoriais,
substituição e tributos competem, exclusivamente, ao licitante vencedor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA ATA
A empresa garante que o objeto será executado na forma, prazo e qualidade contidos no processo
licitatório, nas quantidades solicitadas na respectiva nota de empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS DIREITOS
Constitui direito de o Município receber o objeto desta ata quando for solicitado, nas condições
avençadas, e da Fornecedora perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES
I - Constituem obrigações do Município:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar à Fornecedora as condições necessárias a regular execução das obrigações assumidas.
II - Constituem obrigações da Fornecedora:
a) manter toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da presente ata;
c) entregar o objeto desta ata, conforme convencionado, sem qualquer encargo ou despesa para o
Município.
d) Serão de inteira responsabilidade da fornecedora os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer
tipo de demanda.
e) A fornecedora será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município,
ou a terceiros, provocados pela má qualidade dos produtos, devendo ser adotadas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
f) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo município, e cujas reclamações se obriga a
atender prontamente.
g) A fornecedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.
h) Nos valores, referidos na cláusula primeira, estão incluídas todas as despesas de fretes, bem como
taxas, impostos e seguros que incidam ou venham a incidir sobre as mercadorias contratadas.
i) Sempre que houver necessidade, o município reserva-se o direito de exigir da fornecedora, análise do
material ou parecer técnico de empresa ou profissional legalmente habilitado para tal.
j) Se dentro do período de validade dos produtos, ocorrer algum problema, o município realizará análises
que entender conveniente, devendo a fornecedora assumir as despesas e substituir os produtos
rejeitados.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO DA ATA
A Empresa reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art.
77 da Lei Federal nº. 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
I - Com fundamento no Art. 7 da Lei Federal nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor da contratação, a licitante que:
a) não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
b) deixar de entregar documentação exigida no Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do contrato
f) comportar-se de modo inidôneo;
g) fizer declaração falsa;
h) cometer fraude fiscal.
II - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições do Edital e Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a respectiva ordem de fornecimento no prazo de dois (02) dias, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado.
d) No caso de vícios do produto, não sendo sanado no prazo máximo de sete (07) dias, caberá o
positivado no Art. 18 § 1º, incisos I, II e III da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
III - Se por culpa do fornecedor, quando do recebimento da ordem de fornecimento, houver atraso
superior a cinco (05) dias na entrega do produto, garantida a defesa prévia, sofrerá ele as seguintes
penalidades:
a) advertência, na primeira vez que o fato ocorrer;
b) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da ordem de fornecimento, nos casos de
reincidência da penalidade de advertência;
c) cancelamento do seu registro de preços com suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme Art. 87, III, da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EFICÁCIA
A presente ata somente terá eficácia depois de publicada a respectiva Ata na Imprensa Oficial do
Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro de Lajeado/ RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇOES GERAIS
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Firmam a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Sério, RS, aos ................
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