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EDITAL Nº 45/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 
 

 O Prefeito Municipal de AGUDO/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às 09 horas (horário de Brasília/DF), do dia 22 do mês de 

agosto do ano de 2014, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada na 

Av. Tiradentes, n° 1625, Centro, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados por 

Portaria, para a realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, objetivando a aquisição 

de materiais e equipamentos permanentes, com recursos do CONTRATO DE REPASSE nº 

757394/2011, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e COM RECURSOS PRÓPRIOS DO 

MUNICÍPIO DE AGUDO/RS,  sendo a presente licitação do tipo menor preço por item, processando-se 

essa licitação nos termos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006, Lei Municipal nº 1.766/2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

1 - LOCAL, DATA E HORA 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.cidadecompras.com.br, no dia 22 de agosto de 

2014, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF.   

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através 

do site descrito no item 1.1., até às 08:45 horas do mesmo dia. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 

útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

2 - OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital a aquisição de materiais e equipamentos permanentes, para 

a Unidade de Apoio a Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar – UADAF, conforme 

Termo de Referência Anexo I. 

 

3 – PARTICIPAÇÃO 

3.1. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através 

do site www.cidadecompras.com.br, até o horário estipulado para o início da sessão, conforme dispõe 

o item 1 deste Edital. 

3.2. Poderão participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente 

cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.cidadecompras.com.br. 

3.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 

deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

Edital. 

3.4. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a 

comprovação a qualquer tempo. 

3.5. Não poderão participar deste Pregão: 

a) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresa ou sociedade estrangeira; 

c) empresa suspensa de contratar com o Município de AGUDO/RS; 

d) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 
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e) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

f) Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em 

processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 

 

4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site www.cidadecompras.com.br. 

      4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

      4.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao Município de Agudo, promotor da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

5 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante 

e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto, valor unitário e 

valor total, por item e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1. 

       5.1.1. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico no Cidadecompras. 

5.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante 

a sessão pública. 

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às 

especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas. 

5.5. Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar em campo 

próprio do sistema eletrônico, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas se 

enquadram nessa(s) categoria(s). 

5.6. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da microempresa ou 

empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar 

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 44. 

5.7. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

a) Preço unitário e total para cada item em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo 

duas casas decimais;  

b) Indicar o fabricante/marca, modelo e especificação detalhada  do bem cotado, sob pena de 

desclassificação; 

c) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: preço, despesas com custo, 

transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 

parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer 

natureza e todos os ônus diretos; 

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste 

pregão eletrônico; 

e) Prazo de entrega conforme disposto no ANEXO I deste edital, sujeito a alterações a depender da 

necessidade da Administração. 
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5.8. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam 

o interesse público e da Administração. 

5.9. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta 

poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim 

concordar. 

 

6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 

6.1. O Pregoeiro,via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste 

Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.  

6.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

7 - FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, 

exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 

recebimento e respectivo valor. 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM, 

observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedado a identificação do seu detentor. 

7.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro mediante 

encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo facultado ao pregoeiro a sua prorrogação, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 25 (vinte e cinco) minutos, determinado aleatoriamente pelo 

sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.7. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 

contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 

obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

7.8. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

7.9. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.10. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte. 

7.11. O sistema cidadecompras informará às empresas que se enquadrarem no item 7.9. 

7.12. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. O sistema 

disponibilizará tempo de 5 (cinco) minutos para a apresentação da nova proposta, sob pena de 

preclusão, para cada empresa dentro do limite de empate, na ordem de classificação apresentada. 

Neste intervalo de tempo, as empresas interessadas em usufruir do benefício, deverão dar seu lance. 

7.13. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item 7.12, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a melhor proposta.  

7.14. O disposto no item 7.12 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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7.15. Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a 

situação de regularidade, conforme documentação exigida no item 10, no prazo de até 3 (três) dias 

úteis. 

7.15.1. - Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade no dia da apresentação, 

devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do 

município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original ou 

cópia autenticada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 

condicionados a verificação de sua validade. 

7.15.2. A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 

 

8. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

8.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico 

será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes. 

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

9.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 

estimado para a contratação. 

9.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão. 

9.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Município, 

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

9.4. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 

desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o 

critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

edital. 

9.5. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela licitante vencedora, em razão das 

especificações da marca indicada na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante apresentação 

de amostra do material e/ou declaração expedida pelo fabricante de que o objeto possui as 

características indicadas na proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto. 

       9.5.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 

Pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do item proposto. 

9.6. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o 

Pregoeiro solicitará a respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

 

10 - HABILITAÇÃO 

10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 

contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por 

ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 

administração, registrados e publicados; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do Município, se houver,  relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

f) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão 

Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida 

Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

g) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante; 

h) certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

i) Declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, caso se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

j) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação; 

k) declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° 

da Constituição Federal. 

l) declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

m) declaração de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,  pertencentes ao quadro de 

servidores da Prefeitura Municipal de Agudo/RS. 

        10.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que possuírem restrição em qualquer 

dos documentos de Regularidade Fiscal, terão sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade em 2 (dois) dias úteis, após a intimação da mesma. 

        10.1.2. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 10.1.1, implicará na 

inabilitação do licitante, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

10.2. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao 

lance, serão encaminhados ao Pregoeiro, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a Sessão 

Pública.  
      10.2.1. A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 

10.3. Os documentos de habilitação, a proposta de preços e as declarações exigidas, deverão ser 

encaminhados em envelope lacrado para o seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Agudo, 

Avenida Tiradentes, nº 1625, Bairro Centro, Agudo/RS, CEP 96.540-000. 

      10.3.1. O envelope deverá ser identificado na face externa com os seguintes dados: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº  45/2014 

HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

 

11 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico no 

Cidadecompras. 

      11.1.1. Recebida à impugnação, o pregoeiro irá encaminhá-la à autoridade competente, que 

decidirá no prazo de vinte e quatro horas. 

      11.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 
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12 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema 

Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 

         12.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  

12.2. O licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro, disporá 

do prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do 

sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para 

apresentar as contra-razões em igual número de dias. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

12.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

12.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os 

aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

13 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver 

recurso, pela própria autoridade competente. 

 

14 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

a) entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em consonância com a 

proposta de preços; 

b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial 

atualizado do contrato ou da nota de empenho; 

f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, 

que correrão por conta exclusiva do Contratado; 

 

15 - PRAZO DE ENTREGA 

          A entrega dos materiais e equipamentos permanentes deverá ser efetuada no prazo e condições 

descritas no ANEXO I deste edital, sujeito a alterações, dependendo da necessidade da 

Administração. 

 

16 -  DA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1. Homologada a licitação, será convocada a licitante vencedora, durante a validade da sua 

proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena 
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de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no Art. 81 da Lei 

nº 8.666/93. 

16.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pelo Prefeito Municipal. 

16.3. Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar 

o contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e 

assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no item 17 

deste Edital. 

 

17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante do pregão, 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 2 anos e multa de 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 2 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 estimado 

da contratação; 

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

            f) 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 20 % sobre o valor atualizado do contrato.  

 

17.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

17.3. Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos 

decorrentes para com a Contratante.  

17.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

17.5. 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. 

 

18 – PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado em uma única parcela em até 30 (trinta) dias  após a entrega dos 

materiais e equipamentos permanentes e liberação dos recursos pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 757394/2011/MDS/CAIXA, com observância do 

estipulado no art. 5º da Lei 8.666/93, sem que haja incidência de juros ou correção monetária. 

18.2. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 1% 

(hum por cento) ao mês de juros. 

18.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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19 - DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 

       As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e recursos financeiros: 

 Secretaria Orçamento Recurso Financeiro 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 3963 1169 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 3962 001 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 4116 1169 

 

20 – DA GARANTIA  

        Os materiais e equipamentos permanentes deverão ter garantia de no mínimo 01 (hum) ano, a 

contar da data da entrega dos mesmos. 

 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 

licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

21.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

21.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 

21.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente para 

o endereço eletrônico compras@agudo.rs.gov.br ou licita@agudo.rs.gov.br. 

21.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em 

vigor. 

21.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

21.7. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data mencionada no Item 1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 

dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

21.8. O Município de Agudo/RS se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total 

ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

21.9. Integram este Edital de Pregão Eletrônico: 

 

ANEXO   I - Termo de Referência; 

ANEXO  II - Minuta do Contrato. 

 

 

Agudo, 08 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 
VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

mailto:compras@agudo.rs.gov.br
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

a) Objeto:  

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes, com recursos do CONTRATO DE 

REPASSE Nº 757394/2011/CAIXA,  firmado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS.    

b) Justificativa: 

Aquisição se faz necessária para equipar a Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da 

Agricultura Familiar – UADAF, para seu pleno funcionamento. 

c) Prazo de entrega:  

          A entrega dos materiais e equipamentos permanentes deverá ser efetuada em até 30 (trinta) 

dias a contar da assinatura do Contrato com a empresa vencedora. 

d) Adjudicação do objeto: 

         Menor preço por item. 

e) Validade da proposta: 

        Sessenta (60) dias. 

f) Itens/especificações/quantidade:  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
Dimensões mínimas VALOR 

UNIT. R$ 

VALOR 

TOTAL R$ L (m) C (m) H (m) 

01 

BALANÇA de piso móvel, 

display digital, coluna com alça 

para movimentação e capacidade 

mínima de 300kg, 220V. 

02 0,50 0,70 1,40 2.000,00 4.000,00 

02 

CARRO PLATAFORMA, 

construído inteiramente em aço 

inoxidável 304, dotado de 04 

rodízios, sendo 02 fixos e 02 

giratórios com trava. Capacidade 

mínima de 250 Kg/h. 

01 0,60 0,90 0,90 2.500,00 2.500,00 

03 

PALLETS (ESTRADOS 

PLÁSTICOS) de polietileno de 

alta densidade, vazado, com 

quatro entradas para empilhadeira 

e carinho paleteiro, resistente, 

empilhável, lavável e 

impermeável, capacidade estática 

mínima de 5.000 Kg e dinâmica 

de 1.050 Kg. Para congelamento. 

20 0,70 0,90 0,15 400,00 8.000,00 

04 

PALLETS (ESTRADOS 

PLÁSTICOS) de polietileno de 

alta densidade, vazado, com 

quatro entradas para empilhadeira 

e carrinho paleteiro, resistente, 

empilhável, lavável e 

impermeável, capacidade estática 

10 0,40 0,80 0,15 300,00 3.000,00 
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mínima de 5.000 kg e dinâmica de 

1.050 kg. Para congelamento. 

05 

MESA LISA FIXA/BANCADA 

- Mesa lisa em aço inox, com 

bordas para contenção de líquidos, 

espelho nas partes que tangenciam 

as paredes. Estrutura executada 

em tubo inox e pés com sapatas de 

nivelamento em polietileno. 

09 0,70 1,25 0,90 2.000,00 18.000,00 

06 

CARRO PARA TRANSPORTE 

DE DETRITOS em aço inox, 

com pedal, corpo cilíndrico, 

dotado de rodízios giratórios, 

capacidade mínima de 80 litros. 

02 
diâmetro

=0,50 
- 0,60 1.700,00 3.400,00 

07 

MESA INOX COM DUAS 

CUBAS - Módulo mesa em aço 

inox, com ressalto para contenção 

de líquidos da cuba, espelho 

posterior em toda extensão de 

parede e espelhos de acabamento 

com pestanas nos lados que 

tangenciam a parede. Cubas 

executadas em aço inox medindo 

aproximadamente 0,60 x 0,50 x 

0,45 m. Estrutura executada em 

tubo inox e pés com sapatas de 

nivelamento em polietileno. 

01 0,70 1,55 0,90 4.000,00 4.000,00 

08 

MESA INOX COM UMA 

CUBA - Em aço inoxidável. 

Cubas medindo aproximadamente 

0,60 x 0,50 x 0,45 m. Estrutura 

executada em tubo inox e pés com 

sapatas de nivelamento em 

polietileno. 

06 0,70 1,00 0,90 3.200,00 19.200,00 

09 

SELADORA DE MESA 

PORTÁTIL - Seladora portátil 

manual para soldagem de sacos 

plásticos PE, PV, PVC, com área 

de selagem de 400x3mm. 

Estrutura em fita chata de níquel 

cromo de 3 mm de largura 

revestida com teflon, 220V. 

01 0,35 0,50 0,15 600,00 600,00 

10 

BALANÇA ELETRÔNICA, 

display vermelho de alto brilho e 

excelente definição; Prato de inox 

de alta performance; Voltagem: 

Bi-volt; Capacidade de mínima 30 

Kg com divisão de 10 g. Potência 

mínima de 43W. 

03 - - - 700,00 2.100,00 

11 
LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL - Copo em aço 
01 

diâmetro

=0,30 
- 0,80 800,00 800,00 
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inoxidável, capacidade mínima 

para 10 litros, 220V. 

12 

EXTINTOR DE INCÊNDIO - 

TIPO ABC, 6 Kg, com placa 

fotoluminosa e suporte com 2 

rodízios, para fácil deslocamento. 

03 - - - 900,00 2.700,00 

13 

ESTANTE PRATELEIRA com 

planos gradeados de aço 

inoxidável. 

14 0,55 1,20 1,80 2.000,00 28.000,00 

14 

CÂMARA FRIGORÍFICA 

REFRIGERADA - unidade de 

refrigeração com motor 

compressor hermético, sistema de 

condensação a ar. Construção em 

painel com chapa branca 

plastificada, alumínio ou inox, 

isolamento em poliestireno ou 

poliuretano. 220V. Instalação 

completa junto ao local indicado 

pela Contratante. 

01 2,50 2,50 2,50 16.500,00 16.500,00 

15 

CÂMARA FRIGORÍFICA 

CONGELADA - Ciclo de 

operação do compressor 24 

horas/dia, luminária a prova de 

vapor com protetor de vidro 

reforçado, grade 

protetora.Termômetro com 

microprocessador digital (controle 

de temperatura e degelo.) Deverá 

conter rede elétrica e iluminação 

interna. Construção em painel 

com chapa branca plastificada, 

alumínio ou inox, isolamento em 

poliestireno ou poliuretano. 220V. 

Instalação completa junto ao local 

indicado pela Contratante. 

01 2,50 2,50 2,50 26.250,00 26.250,00 

16 
ESTANTE PRATELEIRA com 

planos lisos de aço inoxidável. 
01 0,55 1,20 1,80 2.000,00 2.000,00 

17 
ESTANTE PRATELEIRA com 

planos lisos de aço inoxidável. 
01 0,55 0,90 1,80 1.650,00 1.650,00 

18 

CADEIRA GIRATÓRIA com 

cinco elementos (pés), com 

rodinhas, com braço/apoio,para 

escritório, assento em espuma 

com revestimento em tecido (cor a 

definir). 

06 - - - 150,00 900,00 

19 

MESA PARA ESCRITÓRIO, 

em MDP, revestida com 

melamínico, bordas em PVC, 

espessura do tampo: 3mm, com 

duas gavetas, com chave, cor a 

02 0,60 1,50 0,75 400,00 800,00 



 

 

         

 12 

definir. 

20 

COMPUTADOR, configurações 

mínimas: 4 Gb de memória RAM, 

500 Gb HD, monitor LCD 17”, 

leitor e gravador de CD/DVD, 

teclado USB, mouse USB, caixas 

de som. Processador: nº de 

núcleos: 2; nº de threads: 4; 

velocidade do relógio: 3,5 GHz; 

DMI2: 5GT/s; conj. de instruções: 

64 bits; definir instrução 

extensions: SSE 4.1/4.2, AVX 

2.0; litografia: 22 nm; Máx. TDP: 

54W. 

01 - - - 1.500,00 1.500,00 

21 

IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL JATO 

DE TINTA, impressão colorida, 

Bi-volt. 

01 - - - 400,00 400,00 

22 

ARMÁRIO BAIXO, em MDP, 

revestido com melamínico, com 

duas portas e 02 prateleiras 

internas, com chave, sapata 

regulável, cor a definir. 

02 0,40 0,90 0,80 250,00 500,00 

23 

ARMÁRIO ALTO, em MDP, 
revestido com melamínico, com 

duas portas e quatro prateleiras 

internas, com chave, sapata 

regulável, cor a definir. 

01 0,40 0,90 1,60 400,00 400,00 

24 

LAVADORA DE ALTA 

PRESSÃO, pressão de 1.700 

libras e vazão de 360litros/hora. 

Potência mínima de 1.500 W, 

220V 

01 - - - 800,00 800,00 

25 

ROUPEIRO DE AÇO 4 

PORTAS com pitão para cadeado 

ou fechadura, fosfatização 

antiferrugem. 

02 0,40 0,60 1,95 750,00 1.500,00 

26 

MONOBLOCOS de plástico 

resistente, vazados – para 

hortifrutícolas. 

150 0,35 0,55 0,30 40,00 6.000,00 

27 

CAIXAS TÉRMICAS para 

coleta e transporte de produtos 

refrigerados e congelados; 

capacidade para 60 litros; alças 

bidirecionais para facilitar o 

transporte; dreno para facilitar o 

esvaziamento; tampa com trava 

para transporte 

24 0,35 0,70 0,35 400,00 9.600,00 

28 

FACA DE CARNE, lâmina em 

aço inox, 8’, fio liso, cabo de 

polipropileno 

10 - - - 15,00 150,00 
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29 

FACA PARA LEGUMES OU 

SALADAS, lâmina em aço inox, 

4’, fio liso, cabo de polipropileno 
10 - - - 10,00 100,00 

30 

TÁBUA DE ALTILENO, 

branca, superfície lisa, 50 cm de 

comprimento e 30 de largura. 

12 - - - 30,00 360,00 

31 

TERMÔMETRO digital, 

portátil, tipo espeto, para controle 

de temperatura de alimentos 

refrigerados, visor em cristal 

líquido, função °C/°F, escala de 

temperatura mínima de 50°C / 

+150°C. 

12 - - - 150,00 1.800,00 

32 

TERMÔMETRO digital, 

infravermelho, sem contato, faixa 

de medição mínima de -35°C / 

+230°C. Resolução 0,1°C/F, visor 

digital luminoso 

02 - - - 250,00 500,00 

33 

EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL - 

AVENTAL DE VINIL, branco, 

com amarras nas costas e no pescoço. 

10 - - - 20,00 200,00 

34 

EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL - 

BOTAS DE BORRACHA, em 

policloreto de vinila, cor branca, 

cano curto (mínimo 25cm) 

05 pares – nº 35 

05 pares – nº 36 

05 pares – nº 37 

05 pares – n° 38 

05 pares – nº 40 

05 pares – nº 42 

02 pares - nº 44 

32 

pares 
- - - 50,00 1.600,00 

35 

EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL – 

JAPONA DE NYLON, térmica, 

com capuz, para câmara 

refrigerada/congelada 

06 - - - 300,00 1.800,00 

36 

EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL – 

LUVAS DESCARTÁVEIS DE 

POLIETILENO, tamanho G 

100 

pares 
- - - 0,25 25,00 

37 

EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL – 

LUVAS DE NYLON PARA 

CÂMARA FRIA, tamanho G 

10 

pares 
- - - 10,00 100,00 

38 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL – 
100 - - - 0,30 30,00 
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MÁSCARA DUPLA COM 

ELÁSTICO 

39 

EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL – 

TOUCA DE TNT 

1.000 - - - 0,30 300,00 

40 

CARRO FUNCIONAL DE 

LIMPEZA, contendo 01 

(um) Balde 15 litros + 01 

(um) Balde 15 litros + 01 

(um) Espremedor + 01 

(um) Cavalete p/ Espremedor+ 

bolsa coletora de resíduos 

02 - - - 800,00 1.600,00 

41 

KIT MOP ÁGUA, com balde 

espremedor, 24 litros, para 

limpeza de pisos. 

04 - - - 400,00 1.600,00 

42 

LIXEIRA PARA BANHEIRO, 

em plástico resistente, com 

acionamento por pedal e 

capacidade de 10 litros. 

12 - - - 40,00 480,00 

43 

SACO PARA LIXO, preto, 

capacidade para 10 litros, pacote 

com 100 unidades 

10 

pacotes 
- - - 15,00 150,00 

44 

SUPORTE PARA PAPEL 

TOALHA, para sanitários e 

lavatórios dos funcionários. 

12 - - - 30,00 360,00 

45 

SUPORTE PARA SABONETE 

LÍQUIDO, para lavatórios e 

sanitários. 

12 - - - 30,00 360,00 

46 

SUPORTE PARA ROLO DE 

PAPEL HIGIÊNICO, para 

sanitários. 

06 - - - 30,00 180,00 

47 
CAIXA PLÁSTICA, BRANCA, 

FECHADA 
30 0,40 0,55 0,20 30,00 900,00 

48 

MONOBLOCOS de plástico 

resistente, fechados, com 

capacidade de 60 litros. 

20 0,35 0,55 0,30 50,00 1.000,00 

49 
PANELA COMUM, alumínio 

fundido, capacidade de 11 litros. 
05 - - - 150,00 750,00 

50 
PANELA COMUM, alumínio 

fundido, capacidade de 4 litros. 
04 - - - 70,00 280,00 

51 
PANELA COMUM, alumínio 

fundido, capacidade de 2 litros. 
04 - - - 50,00 200,00 

52 

PANELA DE PRESSÃO, 7 

LITROS, alumínio polido, 

pegadores em baquelite 

03 - - - 80,00 240,00 

53 

PANELA DE PRESSÃO, 10 

LITROS, alumínio polido, 

pegadores em baquelite 

02 - - - 150,00 300,00 

54 
CANECA DE ALUMÍNIO, 
capacidade para 7,5 litros, com 

02 - - - 35,00 70,00 
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cabo em baquelite 

55 

COLHER DE ARROZ, 

totalmente em aço INOX, com no 

mínimo 24 cm de comprimento 

04 - - - 15,00 60,00 

56 

CONCHA PARA SOPA OU 

FEIJÃO totalmente em aço 

INOX, sem emendas, com no 

mínimo 28 cm de comprimento 

06 - - - 15,00 90,00 

57 

ESCUMADEIRA EM INOX, 

totalmente em aço INOX, com no 

mínimo 53 cm de comprimento 

04 - - - 15,00 60,00 

58 

PEGADORES totalmente em aço 

INOX, com no mínimo 28 cm de 

comprimento  

06 - - - 20,00 120,00 

59 

COLHER PARA REFEIÇÃO, 

totalmente em INOX, com bojo 

profundo 

30 - - - 4,00 120,00 

60 

GARFO PARA REFEIÇÃO, 

totalmente em INOX, dentes 

longos 

30 - - - 4,00 120,00 

61 
FACA PARA REFEIÇÃO, 

totalmente em INOX, sem pontas 
30 - - - 4,00 120,00 

62 
GARRAFA TÉRMICA, em aço 

inox, com no mínimo 1,8 litros 
04 - - - 80,00 320,00 

63 

LIXEIRA COM PEDAL, em 

polietileno. Capacidade mínima 

de 30 litros. 

20 - - - 50,00 1.000,00 

64 
SACO PARA LIXO, preto, 30 

litros 
300 - - - 0,30 90,00 

65 
EMBALAGENS PLÁSTICAS, 

capacidade de 1 kg 
1.000 0,40 0,50 - 0,08 80,00 

66 
SACO PLÁSTICO, 20 litros, 

para congelamento 
2.000 - - - 0,50 1.000,00 

67 

MONOBLOCO, em plástico 

polietileno para transporte de 

produtos 

30 0,55 0,75 0,30 35,00 1050,00 

68 

LIXEIRA COM PEDAL, em 

polietileno, capacidade mínima de 

60 litros 

20 0,40 - 0,60 80,00 1.600,00 

69 

LIXEIRA AUTOMÁTICA, em 

aço inox e plástico, com sensor, 

capacidade mínima de 30 litros. 

04 - - - 400,00 1.600,00 

70 
LUVA de látex, com forro em 

verniz silver 

50 

pares 
- - - 3,00 150,00 

71 

JALECO de algodão, cor branca, 

unissex, manga curta, com botões. 

Tamanho: 10 jalecos – P 

                 10 jalecos – M 

                 10 jalecos - G 

                 05 jalecos - GG 

35 - - - 25,00 875,00 
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72 

PRATO DE VIDRO temperado, 

transparente, superfície lisa, 

mínimo 22 cm de diâmetro 

30 - - - 5,00 150,00 

73 

CANECA DE VIDRO, 

transparente, capacidade mínima 

de 350 ml 

30 - - - 5,00 150,00 

74 

COPOS DE VIDRO, 

transparente, capacidade mínima 

de 350 ml 

30 - - - 5,00 150,00 

75 

PANO DE PRATO, 100% 

algodão, dimensões mínimas 

40cmx60cm 

10 - - - 6,00 60,00 

g) Do pagamento: 

    g.1 -  O pagamento será efetuado em uma única parcela em até 30 (trinta) dias  após a entrega 

dos materiais e equipamentos permanentes e liberação dos recursos pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 757394/2011/MDS/CAIXA, com observância do 

estipulado no art. 5º da Lei 8.666/93, sem que haja incidência de juros ou correção monetária. 

      g.2 -  Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 

1% (hum por cento) ao mês de juros. 

h) Dotações e recursos orçamentários: 

As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e recursos financeiros: 

 Secretaria Orçamento Recurso Financeiro 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 3963 1169 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 3962 001 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 4116 1169 

i) Local de entrega: 

         A entrega dos bens deverá ser efetuada junto a sede da UADAF, localizada na Avenida Borges 

de Medeiros, nº 1.158 – esquina com a Rua Voluntários da Pátria – Agudo/RS, sem ônus de frete. 

j) Unidade fiscalizadora do Contrato e demais procedimentos: 

         A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, através de seu Secretário, 

ficará responsável pela fiscalização e recebimento dos materiais e equipamentos permanentes. 

 

Agudo, 08 de agosto de 2014.- 
 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
 

CONTRATO Nº xx/2014 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, 

inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 

Senhor VALÉRIO VILÍ TREBIEN denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxx, Município de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx, neste ato representada 

pelo seu xxxxxxxxxx Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  denominada  CONTRATADA, nos termos da Licitação nº 

xx/2014, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, que julgou vencedora a proposta desta, na 

qual as partes encontram-se vinculadas, resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade com 

os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal n° 14/2009, 

de 09/01/2009, Lei Complementar 123/2006, Lei Municipal nº 1.766/2009 e Lei Federal nº 8.666, de 

21.06.1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 -  A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de 

Pregão Eletrônico -  Edital nº 45/2014, obriga-se ao fornecimento de  .................................................. 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................,  

com recursos do CONTRATO DE REPASSE Nº 757394/2011/CAIXA firmado com o 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME – MDS. 
1.1.1 – Os materiais e equipamentos permanentes deverão estar de acordo com as condições e 

características contidas em sua proposta financeira. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAL 

            A entrega dos bens deverá ser efetuada junto a sede da Unidade de Apoio à Distribuição de 

Alimentos da Agricultura Familiar - UADAF, localizada na Avenida Borges de Medeiros, nº 1.158 – 

esquina com a Rua Voluntários da Pátria – Agudo/RS, sem ônus de frete. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO  E FISCALIZAÇÃO 

 O recebimento e fiscalização dos materiais e equipamentos permanentes será efetuado, na 

forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações, tendo como responsável o Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

  4.1 – Pelos materiais e equipamentos permanentes fornecidos, pagará a contratante à 

contratada o valor total de R$  xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), em uma única parcela em 

até (30) trinta dias após a entrega e liberação dos recursos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

-  CONTRATO DE REPASSE Nº 757394/2011/CAIXA firmado com o MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, sem qualquer forma de 

reajuste, com observância do estipulado no art. 5º da Lei 8.666/93, sem que haja incidência de juros 

ou correção monetária. 

4.1.1 - Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em 

atraso o percentual de 1% ( um por cento ),  a cada 30 dias. 

          4.2 – Na nota fiscal deverão constar os seguintes dados: 

CONTRATO DE REPASSE Nº 757394/2011/CAIXA firmado com o MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 Os preços do presente Contrato não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da 

Lei Federal nº 9.069, de 29 de junho 1995 e Lei Federal 10.192 de 14/02/2001. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato  será por  acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 
            Os materiais e equipamentos permanentes deverão ter garantia de no mínimo 01 (hum) ano, a 

contar da data da entrega dos mesmos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

 O presente Contrato terá vigência por prazo determinado, a contar de sua assinatura até o 

término da garantia dos bens adquiridos. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias e recursos financeiros: 

 Secretaria Orçamento Recurso Financeiro 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 3963 1169 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 3962 001 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 4116 1169 

  

CLÁUSULA DÉCIMA: Dos encargos da CONTRATANTE: 

        10.1 - Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, a 

dependências da CONTRATANTE, a dados e informações necessárias ao desempenho das atividades 

previstas nesta licitação; 

        10.2 - Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

        10.3 - Recusar os materiais que estiverem fora das especificações constantes desta licitação e 

solicitar a sua substituição/reparação. 

        10.4 - Exercer a fiscalização da execução do contrato através do Secretário de Desenvolvimento 

Rural e Gestão Ambiental. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Caberá à CONTRATADA: 

        11.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução do presente contrato, tais como: 

- salários; 

- seguros de acidentes; 

- taxas, impostos e contribuições; 

- indenizações; 

- vales-refeição; 

- vales-transporte; 

- outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

        11.2 - entregar o bem, objeto deste contrato, nos prazos fixados no Edital e na proposta da 

CONTRATADA; 

        11.3 - prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATANTE; 
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        11.4 - arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, 

seja qual for, ainda que no recinto da CONTRATANTE. 

        11.5 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

        11.6 - providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

        11.7 - arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

        11.8 - aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial 

atualizado do contrato ou da nota de empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Das obrigações sociais, comerciais e fiscais: 

       12.1 - Á CONTRATADA caberá: 

              12.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

              12.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

              12.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas à obra, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

               12.1.4 - assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta licitação. 

       12.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 

Parágrafo Anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem 

poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente 

a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: – DAS PENALIDADES E MULTAS 

       13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 2 (dois) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) 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 20 % sobre o valor atualizado do contrato. 

13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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          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. 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

        14.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito por qualquer dos casos 

elencados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, em especial nas seguintes situações: 

 

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular, ou parcial de qualquer cláusula contratual; 

b) Em caso de atraso injustificado no início da execução do contrato; 

c) Pela paralisação sem justa causa ou anuência da CONTRATANTE na execução do contrato; 

d) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

e) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do art. 

67 da Lei nº 8.666/93; 

f) Pela decretação de falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

g) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA; 

h) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

i) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, ou seja, o Sr. Prefeito Municipal, 

exaradas no competente processo administrativo; 

j) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  

          Rescindindo o contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, sofrerá esta, além das 

conseqüências previstas no mesmo, mais as previstas em Lei ou regulamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  

         As partes elegem o Foro da Comarca de AGUDO/RS, neste Estado, para dirimir quaisquer 

dúvidas emergentes do presente contrato. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Agudo, xx de agosto de 2014.- 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        Prefeito Municipal.-                                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

              Contratante                                                                                          Contratada                    

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                   CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

               Testemunha.-                                                                                       Testemunha.- 


