
 

 
 

EDITAL N.º 52/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Município de Agudo, por intermédio da Secretaria de Administração e Gestão, mediante 

Pregoeira, designada por Portaria, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando 

PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, de conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Municipal nº 41/2015, de 24 de março de 2015, Decreto Municipal n.º 40/2020, de 

06 de abril de 2020, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

 

1. LOCAL, DATA E HORA 

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

setembro de 2020, 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 08h59min 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 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

1.4. O modo de disputa será o aberto e fechado, conforme art. 36 do Decreto Municipal nº 40, de 

06 de abril de 2020. 

1.5. O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º, 

e no art. 14 do Decreto Municipal nº 40, de 06 de abril de 2020, e será tornado público apenas e 

imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

 

2. OBJETO  

2.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais de higienização e limpeza para o 

Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais do município de Agudo/RS, conforme Termo de 

Referência, ANEXO I do presente Edital. 

2.2. No preço deverão estar incluídas as despesas de frete e de carga e descarga, bem como taxas, 

impostos e seguros que incidam ou venham a incidir sobre os materiais ofertados. 

 2.3. Na proposta de preços, os valores deverão ser cotados com preço unitário e total para cada 

item e com especificação da respectiva marca; 

 2.4. Na proposta, o número do item proposto deverá corresponder exatamente ao item do presente 

processo licitatório, caso contrário o mesmo será anulado. 

2.5. A empresa vencedora deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega dos 

materiais, no prazo estabelecido, em conformidade com a proposta e com as descrições apresentadas no 

Termo de Referência. 

2.6. Os produtos químicos classificados como saneantes deverão conter na embalagem do produto 

notificação ou registro na ANVISA/MS, data de fabricação, lote, prazo de validade, dados do fabricante e 

Responsável Químico, com registro no CRQ. 

2.7. Os produtos cotados deverão atender as normas da ABNT, conforme o caso. 

 

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição 

de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu 

funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização. 

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 

utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
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3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

eletrônica; e 

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 

próprio. 

 

4. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do 

sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste Edital, 

e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, bem como anexar estas declarações 

no sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital, como condição de participação; 

4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou 

sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do 

disposto nos itens 10 e 12, deste edital. 

4.3. As empresas licitantes deverão anexar sua proposta ajustada aos lances, no prazo de até 02 

(duas) horas após a divulgação dos vencedores, podendo este prazo, ser prorrogado a critério da pregoeira. 

4.4. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 

solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da 

solicitação. 

 

5. PROPOSTA 

5.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão 

do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação completa 

do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, bem como com a 

indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer 

outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, 

razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, 

assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre 

a etapa de lances. 

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, 

observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

6.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

6.1.2. 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. 

 



 

 
 

6.1.3. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

6.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

6.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da emissão do mesmo.   

6.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Para os itens 20, 21 e 22 deverão ser apresentados: 

a.1) Alvará de Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante; 

a.2) Autorização de Funcionamento – AFE, do fabricante dos produtos; 

a.3) Autorização de Funcionamento – AFE, da licitante dos produtos; 

a.4) Registro do produto no Ministério da Saúde – ANVISA ou sua comprovação de que houve 

comunicação prévia de comercialização do produto ofertado, conforme previsto na Portaria do Ministério 

da Saúde nº 1.480/1990, devendo tal documento conste o nº de expediente do processo junto a ANVISA; 

b) Para o item 13, deverá ser apresentado Registro do produto no Ministério da Saúde – ANVISA. 

 

7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, a pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a 

utilização de sua chave e senha. 

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave 

de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 

eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital. 

7.3. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 

disponíveis na internet. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais; 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis. 

8.3. 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. 

8.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a pregoeira dará início à fase 

competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

8.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 



 

 
 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração 

da etapa competitiva, e as seguintes regras: 

8.6.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 

registro. 

8.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

 

9. MODO DE DISPUTA 

9.1. Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras constantes no item 8. 

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 15 (quinze) minutos, 

improrrogáveis. 

9.3. Encerrado o prazo do item 9.2, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos 

lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances 

será automaticamente encerrada. 

9.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 9.3, o sistema abrirá a 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 

(dez) por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.5. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.4, os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer 

um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

9.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.4 e 9.5, o sistema ordenará os lances em ordem 

crescente de vantajosidade. 

9.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.4 e 9.5, haverá o 

reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 

encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 9.6. 

9.8 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, 

admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 9.7. 

9.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio 

de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

9.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas 

após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência 

de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 4.2.2 deste 

Edital; 

10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações 

em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por 

cento) à proposta de menor valor. 

10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior 

à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
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pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1. deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

10.1.3. O disposto no item 10.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 

tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão observados os critérios 

do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 

desempate, se for o caso, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 

julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam 

solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 4.3 deste Edital. 

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da 

Administração. 

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 6, enviados nos termos do item 4.1, serão 

examinados pela pregoeira, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais 

de órgãos e entidades emissores. 

12.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida 

no item 4.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou 

trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

12.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

12.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

13. RECURSO 

13.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes 

poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, 

sob pena de decadência do direito de recurso. 

13.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente. 

13.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, 

sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 

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

aproveitamento. 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

14.2. Na ausência de recurso, caberá à pregoeira adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 



 

 
 

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

15.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 02 (dois) dias, assinar 

a Ata de Registro de Preços. 

15.2. Para a assinatura, no mesmo prazo do item 15.1, deverão ser comprovadas as condições de 

habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias 

autenticadas. 

15.3. As certidões referidas no item 6, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas 

como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela 

Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade. 

15.4. O prazo de que trata o item 15.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde 

que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

15.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a ata, outro licitante será 

convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem 

prejuízo da aplicação das sanções. 

15.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, no 

prazo do item 15.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação. 

 

16. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

O presente Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

 

17. 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) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 

legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado. 

 

18. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

18.1. As Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito solicitarão, de forma parcelada, a entrega 

dos materiais, à(s) empresa(s) vencedora(s) do presente Processo, sendo que o pedido será por meio de 

ordem de fornecimento enviado via e-mail, juntamente com a Nota de Empenho anexada. Após o 

recebimento do pedido via e-mail, o fornecedor terá até 15 (quinze) dias para entregar os materiais. 

18.2. Os materiais deverão ter validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega; 

18.3. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

18.4. Para os itens 20, 21 e 22 deverá ser apresentado Laudo microbiológico do produto ofertado, 

de acordo com a Portaria nº 1.480/1990, junto com a entrega das fraldas. 

18.5. A nota fiscal deverá estar identificada com o nome da Secretaria e o respectivo número da nota 

de empenho. 

18.6. As entregas deverão ocorrer nos seguintes horários:  

18.6.1. Turno Manhã: das 7:30 às 11:00; Turno Tarde: das 13:30 às 16:30. 

18.7. Locais de entrega: 

SECRETARIA LOCAL LOCAL DE ENTREGA 
RESPONSÁVEL PELO 

RECEBIMENTO 

Secretaria de Educação e 

Desporto 
Centro Desportivo Municipal Rua General Flores Marsoé Francesquet Hermes 

Secretaria de Infraestrutura, 

Obras, Serviços e Trânsito 

Parque de Máquinas – 

Secretaria de Obras e 

Avenida Concórdia, nº 

1256, Centro 
Rafael Ziegler Bonilla 



 

 
 

Infraestrutura 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e 

Turismo 

Biblioteca Municipal 
Rua General Flores, nº 575, 

Centro 
Isaquiel Dal Ongaro 

Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 

Gabinete do Prefeito Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Eliandra Cardoso 

Secretaria de Saúde Posto de Saúde Centro 
Rua Ramiro Barcelos, nº 

250, Centro 
Silvânia M. Puhl 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 

Habitação 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 

Habitação 

Avenida Concórdia, nº 

1274, Centro 
Nilva Iva Niemeier 

Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e 

Gestão Ambiental 

Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Angélica Zitzmann 

Secretaria de 

Administração e Gestão 
Prefeitura Municipal 

Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Jenifer Andressa Schott 

Secretaria da Fazenda Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Douglas Roggia dos Santos 

 

19. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

19.1. Os recursos decorrentes da presente aquisição correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Secretaria de Educação e Desporto 

8333 020 

5671 031 

5098 1081 

5603  031 

4997  1081 

8446  031 Covid 19 

8401  1081 Covid 19 

8377  031 

4970 1081 

8471  020 

8300  031 

8470 020 

Secretaria de Infraestrutura,Obras, 

Serviços e Trânsito 

4679 001 

8399 001 Covid 19 

4886 001 

8472 001 

6541 001 

Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo 

5617 001 

4598 001 

Gabinete do Prefeito 
7696 001 

8473 001 



 

 
 

Secretaria de Saúde 

4370 4011 

5525 40 

7452 4500 

8386 4502 

7124 4090 

8288 4511 Covid 19 

Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação 

5022 001 

4637 1102 

8447 0001 Covid 19 

8469 001 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e 

Gestão Ambiental 
4419 001 

Secretaria de Administração e Gestão 8226 001 

Secretaria da Fazenda  8225 001 

 

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1. O pagamento dos materiais será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, após cada entrega, 

através da Nota de Empenho, mediante emissão da nota fiscal e a tramitação do Processo para instrução e 

liquidação sem qualquer forma de reajuste, via sistema bancário.   

20.2. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, 

desde que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação 

do pagamento. 

 

21. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

21.1. O recebimento dos materiais será efetuado pelas Secretarias Municipais, através do 

requisitante responsável, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações. 

21.2. A fiscalização dos produtos entregues será efetuada pelos servidores referidos no item 18.7. 

Se verificada desconformidade dos mesmos em relação às especificações exigidas anteriormente no edital, 

a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

21.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.  

21.4. A conferência e recebimento definitivo das mercadorias serão efetuados posteriormente, 

sendo que será considerada a quantidade apurada por cada Secretaria. 

 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para 

fins de assinatura do contrato: 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; 

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) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 02 (dois) dias úteis, após os quais 

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

e) 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 atualizado do contrato; 

f) 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; 



 

 
 

g) quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitado pelo Contratante, 

será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

22.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

22.3. 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. 

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

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

 

23. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

23.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 

poderão ser enviados à pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

23.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte 

sítio eletrônico da Administração www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do 

contratado. 

24.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

24.3. 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 8.666/1993). 

24.4. É facultado a Pregoeira 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. 

24.5. 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. 

24.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em 

vigor. 

24.7. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

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

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

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

24.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 

e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

24.10.  Integram este Edital de Pregão Eletrônico: 

ANEXO I – Termo de Referência. 

ANEXO II – Minuta de Ata.                                               

 

Agudo, 03 de setembro de 2020. 

 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

     Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EDITAL N.º 52/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

1. Objeto:  

Registro de Preços para aquisição de materiais de higienização e limpeza para as secretarias 

municipais do município de Agudo/RS.  

1.1. A empresa vencedora deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega dos materiais, 

no prazo estabelecido, em conformidade com a proposta e com as descrições apresentadas neste Termo de 

Referência. 

1.2. Os produtos químicos classificados como saneantes deverão conter na embalagem do produto 

notificação ou registro na ANVISA/MS, data de fabricação, lote, prazo de validade, dados do fabricante e 

Responsável Químico, com registro no CRQ. 

1.3. Os produtos cotados deverão atender as normas da ABNT, conforme o caso. 

 

2. Justificativa:  
A aquisição de materiais de higienização e limpeza visa à manutenção dos serviços prestados à 

comunidade e conservação dos bens móveis e imóveis públicos municipais. 

 

3. Prazo, forma e local de entrega:  
3.1. As Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, solicitarão, de forma parcelada, a entrega dos 

materiais, à(s) empresa(s) vencedora(s) do presente Processo, sendo que o pedido será por meio de ordem 

de fornecimento enviado via e-mail, juntamente com a Nota de Empenho anexada. Após o recebimento do 

pedido via e-mail, o fornecedor terá até 15 (quinze) dias para entregar os materiais. 

3.2. Os materiais deverão ter validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega. 

3.3. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

3.4. Para os itens 20, 21 e 22 deverá ser apresentado Laudo microbiológico do produto ofertado, de 

acordo com a Portaria nº 1.480/1990, junto com a entrega das fraldas. 

3.5. A nota fiscal deverá estar identificada com o nome da Secretaria e o respectivo número da nota de 

empenho. 

3.6. As entregas deverão ocorrer nos seguintes horários:  

3.6.1. Turno Manhã: das 7:30 às 11:00; Turno Tarde: das 13:30 às 16:30. 

3.7. Locais de entrega: 

SECRETARIA LOCAL LOCAL DE ENTREGA 
RESPONSÁVEL PELO 

RECEBIMENTO 

Secretaria de Educação e 

Desporto 
Centro Desportivo Municipal Rua General Flores Marsoé Francesquet Hermes 

Secretaria de Infraestrutura, 

Obras, Serviços e Trânsito 

Parque de Máquinas – 

Secretaria de Obras e 

Infraestrutura 

Avenida Concórdia, nº 

1256, Centro 
Rafael Ziegler Bonilla 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e 

Turismo 

Biblioteca Municipal 
Rua General Flores, nº 575, 

Centro 
Isaquiel Dal Ongaro 

Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 

Gabinete do Prefeito Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Eliandra Cardoso 

Secretaria de Saúde Posto de Saúde Centro 
Rua Ramiro Barcelos, nº 

250, Centro 
Silvânia M. Puhl 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 

Habitação 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 

Habitação 

Avenida Concórdia, nº 

1274, Centro 
Nilva Iva Niemeier 

Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e 
Prefeitura Municipal 

Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Angélica Zitzmann 



 

 
 

Gestão Ambiental 

Secretaria de 

Administração e Gestão 
Prefeitura Municipal 

Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Jenifer Andressa Schott 

Secretaria da Fazenda Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Douglas Roggia dos Santos 

 

4. Adjudicação do objeto: Menor preço por item. 

 

5. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

6. Descrição dos produtos: Segue abaixo, descrição e especificação dos produtos: 

Itens 
Qtd. 

Min/Max 
Un. Especificação dos Materiais 

01 01/300 Un. 

Água sanitária, composição química: hidróxido de sódio e carbonato de sódio; 

princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1L cada. 

02 01/1745 Un. 

Água sanitária, composição química: hidróxido de sódio e carbonato de sódio; 

princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação 

lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 5L. 

03 01/639 Cx. 
Álcool etílico 70% hidratado para limpeza de superfícies fixas em geral embalagens 

de papelão identificadas, com 12 unid. de 1L. cada. 

04 01/110 Cx. 
Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 46 INPM, 

embalagens de papelão identificadas, com 12 unid.  de 1L cada. 

05 01/250 Un. 

Álcool gel Antisséptico, a base de álcool a 70º, para higienização das mãos, sem 

enxágue, uso institucional. Composição: álcool etílico, polímero carboxílico, 

neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada, embalagem refil 

800 ml/710g. Para dispenser. 

06 01/698 Un. 

Álcool gel, a base de álcool, para higienização das mãos, a 70%, com ação 

antisséptica, sem enxágue. Composição: álcool etílico, polímero carboxílico, 

neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada, embalagem de 1L 

com aplicador. 

07 01/270 Un. 

Álcool gel, a base de álcool, para higienização das mãos, a 70%, com ação 

antisséptica, sem enxágue. Composição: álcool etílico, polímero carboxílico, 

neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada, embalagem de 5L. 

08 01/15 Un. 
Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, aplicação amaciante de artigos 

têxteis, solúvel em água, aromas suaves de frasco com 2L. 

09 01/505 Un. 
Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, aplicação amaciante de artigos 

têxteis, solúvel em água, aromas suaves de frasco com 5L. 

10 01/550 Un. 

Cera líquida, auto brilho, cor amarela, para piso em madeira, dispensando o uso de 

enceradeira, embalagem com 750 ml. Composição: carnaúba, dispersões acrílicas 

metalizadas, emulsificante, agente nivelador, agente formador de filme, alcalinizante, 

plastificante, conservante, fragrância e água. 

11 01/14 Un. 

Cera líquida, auto brilho, incolor, para piso em madeira, ação anti-age dispensando o 

uso de enceradeira, embalagem com 750 ml. Composição: carnaúba, dispersões 

acrílicas metalizadas, emulsificante, agente nivelador, agente formador de filme, 

alcalinizante, plastificante, conservante, fragrância e água. 

12 01/112 Un. 

Cera líquida, auto brilho, vermelha, para piso em madeira, ação anti-age dispensando 

o uso de enceradeira, embalagem com 750 ml. Composição: carnaúba, dispersões 

acrílicas metalizadas, emulsificante, agente nivelador, agente formador de filme, 

alcalinizante, plastificante, conservante, fragrância e água. 

13 01/300 Un. 

Coletor de material perfuro cortante, em papelão ondulado, com alça dupla para 

transporte, com contra trava de segurança com capacidade total de 13L. Deve possuir 

registro na ANVISA. 



 

 
 

14 01/205 Un. 
Desinfetante, para uso geral, líquido, aplicação bactericida e fungicida, aroma pinho e 

eucalipto, embalagem de 2L. 

15 01/980 Un. 
Desinfetante, para uso geral, líquido, aplicação bactericida e fungicida, aroma pinho e 

eucalipto, frasco de 5L. 

16 01/44 Un. 

Escova de lavar roupa, formato anatômico, base com medidas mínimas de 11x6 cm, 

corpo (base) em plástico, com cerdas de nylon sintético, mínimo de 20 cerdas por furo, 

sem alça e sem cabo. 

17 01/430 Pc. 
Esponja de limpeza dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra 

sintética, formato retangular, aplicação limpeza em geral, pacote com 04 unid. 

18 01/175 Pc. 
Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de 

alumínio, peso liquido 60gr, pacote com 8 unid. 

19 01/20 Un. Esponjas para banho em crianças. Suave. Medidas mínimas: 10x8x4cm.  

20 01/20 Pc. Fralda infantil descartável, tamanhos G, pacote com 64 unid. 

21 01/20 Pc. Fralda infantil, descartável, tamanhos GG, pacote com 60 unid. 

22 01/20 Pc. Fralda infantil, descartável, tamanhos M, pacote com 72 unid. 

23 01/202 Pc. 
Guardanapo de papel, material celulose, nas medidas mínimas de 22x22cm, folha 

simples de cor branca (100% branca), macio, pacote com 50 unidades. 

24 01/272 Un. Hipoclorito de sódio, 12%, de cloro ativo, embalagem de 5L. 

25 01/50 Un. Lenços umedecidos, para crianças, em refil, com 400 unid. 

26 01/173 Fr. 
Limpa vidro com álcool, com gatilho, composição butil, etil, éter – tripolifosfato de 

sódio, frasco com 500 ml. 

27 01/223 Fr. 
Limpa vidro com álcool, refil, composição butil, etil, éter – tripolifosfato de sódio, 

frasco com 500 ml. 

28 01/205 Fr. 
Limpador com Amoníaco multiuso – spray, fragrância campestre, frasco com 500 

ml. 

29 01/60 Un. 
Lixeira em aço inoxidável, capacidade 12L, com tampa e pedal em apoio em 

borracha e com alça removível, formato cilíndrico. 

30 01/60 Un. Lixeira de polipropileno,com tampa basculante, capacidade 30L. 

31 01/102 Un. Lixeiras com pedal, plástica, capacidade 20L. 

32 01/112 Un. Lixeiras com pedal, plástica, capacidade 30L. 

33 01/54 Un. Lixeiras com pedal, plástica, capacidade 100L. 

34 01/32 Fr. 
Lustra móveis, em frasco com 200ml, composição química: cera de carnaúba, ceras 

naturais, silicone, solvente e perfume. 

35 01/70 Cx. 
Luva de vinil descartável, tamanho P, redutor, alérgico, transparente, cano curto, com 

amido, caixa com 100 unid.  

36 01/222 Cx. 
Luva de vinil descartável, tamanho M, redutor, alérgico, transparente, cano curto, 

com amido, caixa com 100unid. 

37 01/04 Un. Mop Pó, algodão, refil para rodo de 120cm. 

38 01/14 Un. Mop Pó, refil em acrílico para rodo de 60cm. 

39 01/20 Un. Mop Pó, refil em acrílico para rodo de 40cm, com cabo de alumínio. 

40 01/210 Un. Mop 100% algodão, 190gr, sem cabo, com entrelaçamento e pontas cotadas. 

41 01/205 Un. Naftalina sólida, em pastilhas, embalagem plástica resistente de 50g. 

42 01/365 Un. 
Óleo aromatizador para ambientes, frascos de 140ml, fragrâncias: eucalipto e 

pinho. 

43 01/132 Un. Pá plástica, para lixo, mínimo de 20 cm de largura, com cabo longo rosqueado. 

44 01/274 Un. 

Pano microfibra, para limpeza, alta absorção, super-resistente, não soltar pelo, 80% 

de poliéster e 20% poliamida, tamanho P com dimensões mínimas 38cmx45cm. Cores 

variadas. 

45 01/210 Un. 

Pano microfibra, para limpeza, alta absorção, super-resistente, não soltar pelo, 80% 

de poliéster e 20% poliamida, tamanho M com dimensões mínimas 50cmx70cm. 

Cores claras diversas. 

46 01/1290 Cx. 
Papel Higiênico Rolão, branco, embalagem cx com 08 rolos, medidas 10x300 metros, 

100% celulose, sem adição de papel reciclado, com 18 gramatura mínima. 

47 01/100 Fd. Papel higiênico, branco, folhas simples picotada, de alta qualidade, com dimensões 



 

 
 

10cmx30m, na cor branco, com a marca do fabricante, dimensões, indicação de não 

reciclado, cor e lote do produto, fardo com 64 rolos de 30 metros. 

48 01/445 Fd. 
Papel higiênico, branco, não reciclado, folha dupla, picotado, neutro, rolos com 30 m 

de comprimento e 10 cm de largura, pacote com 4 rolos, fardo com 16 pacotes. 

49 01/360 Cx. 
Papel toalha bobina, branco embalagem, caixa com 6x200m, 10% celulose, sem 

adição de papel reciclado, com 32 gramas de gramatura mínima, para uso das mãos. 

50 01/107 Fd. 

Papel toalha, em rolo de celulose vegetal, cor branca, 100% fibra celulósica, folha 

dupla, alta qualidade, picotado, folha 20x22cm. Pacote com duas unidades, cada rolo 

com no mínimo 55 fls, fardo com 12 pacotes. 

51 01/14240 Fd. 

Papel toalha, intercalada/inter folhas, branco, tamanho mínimo de 20 x 22 cm, 2 

dobras, com 1.000 folhas, 100% celulose, sem adição de reciclado, com 18gr., 

gramatura mínima, para secar as mãos. 

52 01/160 Cx. 

Pastilha Adesiva Sanitária (detergente sanitário em pastilha), caixa com no mínimo 

03 unidades, fragrâncias variadas. Composição: Poliglicosideo. Dodecilbenzeno 

sulfonato de sódio, formador de filme, coadjuvante, corante e fragrância. 

53 01/52 Pc. 

Pedra Sanitária, (desodorizante sanitário), embalagem com uma unidade, de no 

mínimo 35gr, com suporte plástico, ação antimicrobiana; aromas diversos, pacote com 

12 unidades. 

54 01/64 Pc. Prendedor de roupas, formato retangular, plástico colorido, pacote com 12 unidades. 

55 01/255 Un. Pulverizador plástico com gatilho, capacidade com 750ml. 

56 01/03 Un. Refil aplicador de cera, de 30cm, com cabo em alumínio, de 150cm. 

57 01/210 Un. 
Rodo de espuma para passar cera no piso, material cabo madeira suporte com 

espuma comprimento do suporte de 30 cm.  Cabo com rosca plástica. 

58 01/100 Rl. 
Rolo de papel em TNT, picotado, medindo 70cmx50m, para macas, realização de 

exames ginecológicos. 

59 01/121 Pc. Sabão em barra, neutro, pacote com 5 unidades de 200 gr cada. 

60 01/180 Un. 

Sabão em pó, composição: Tesoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, 

tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, 

essência, água, alvejante e carga, agente antiredepositante, componente ativo linear 

alquil benzeno, sulfato de sódio, tensoativo biodegradável. - Embalagem plástica ou 

papelão de 1 kg. 

61 01/170 Un. 

Sabão em pó, composição: Tesoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, 

tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, 

essência, água, alvejante e carga, agente antiredepositante, componente ativo linear 

alquil benzeno, sulfato de sódio, tensoativo biodegradável. Embalagem plástica de 

5kg. 

62 01/10 Un. Sabonete em espuma, para saboneteira de parede, embalagem 5L. 

63 01/692 Un. Sabonete líquido, aromas diversos, embalagem 5L. 

64 01/20 Pc. 

Saco plástico para coleta de amostras de alimentos; em polietileno; esterilizado; 

incolor; dimensões 15x30cm, com tarja para identificação da amostra, acondicionado 

em material que garanta a integridade do produto, pacotes com 500un. 

65 01/72 Pc. 
Saco plástico para congelamento, transparente, capacidade 03L, pacote com 100 

unidades. 

66 01/104 Pc. 
Saco plástico para congelamento, transparente, capacidade 05L, pacote com 100 

unidades. 

67 01/105 Pc. 
Saco plástico para congelamento, transparente, capacidade 10L, pacote com 100 

unidades. 

68 01/350 Pc. 
Saco plástico para lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades. Com no 

mínimo 6 micras de espessura. 

69 01/408 Pc. 
Saco plástico para lixo, capacidade 40 litros, pacote com 100 unidades. Com no 

mínimo 6 micras de espessura. 

70 01/370 Pc. 
Saco plástico para lixo, capacidade 60 litros, pacote com 100 unidades. Com no 

mínimo 8 micras de espessura. 

71 01/370 Pc. Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades. Com no 



 

 
 

mínimo 10 micras de espessura. 

72 01/45 Pc. 
Saco plástico para lixo, capacidade 200 litros, alta resistência, pacote com 100 

unidades. Com no mínimo 10 micras de espessura. 

73 01/20 Pc. Saco Plástico, branco para material infectante, capacidade 30 litros, pacote 100 unid. 

74 01/05 Pc. Saco Plástico, para Cachorro Quente,Hot Dog, 22cmx12cm, pct com 500. 

75 01/120 Un. Toalha de rosto branca, felpuda, 100% algodão, medidas mínimas 50x70cm. 

76 01/51 Cx. 
Touca descartável, com elástico, material TNT, branca embalagem com 100 unid. 

Tamanho único. 

77 01/350 Un. 
Vassoura de palha caseira, base de no mínimo 30 cm de largura, no mínimo 03 

cordas de amarração, cabo de madeira com no mínimo 120cm de comprimento. 

78 01/47 Un. 

Balde, com escorredor/espremedor, formato oval, para mop, capacidade mínima de 14 

litros + mop de fios 100% algodão com entrelaçamento, ponta cortada, 190 gramas, 

com cabo revestido, medindo 120 cm. Kit usado para a limpeza de chão, evitando o 

contato com o produto químico. 

79 01/117 Un. 
Balde, fabricado em material plástico, ultra resistente, com capacidade mínima 20L, 

com alça reforçada, fabricada em aço galvanizado e que não enferruja. 

80 01/345 Un. 
Esponja de aço, 100% inoxidável, cor prata, embalagem individual com 10g, para dar 

brilho/polimento em alumínios, não enferruja. 

81 01/115 Un. 

Desinfetante Multifloral, para limpeza de pisos, paredes, pias, banheiros e superfícies 

em geral, concentrado líquido, com diluição mínima de 1L:10L em embalagem de 5 L, 

composição química de nonil fenol poliglicol éter, corante, conservante, fragrância e 

veículo.  

82 01/347 Cx. 

Detergente líquido, composto do componente ativo Linear Alquilbenzeno Sulfonato 

de Sódio, glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante, espessante, corantes, 

fragrância e água. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, 

aroma neutro, com tensoativo biodegradável, de boa qualidade, em frasco de 500ml, 

caixa com 24 unid. 

83 01/165 Un. 

Escova para higienização de vaso sanitário adulto, em formato arredondado com 

cerdas de nylon de no mínimo 02cm de comprimento e cabo plástico fixo preenchido 

de no mínimo 25cm, com recipiente plástico. 

84 01/105 Un. 

Escova para higienização de vaso sanitário adulto, em formato arredondado com 

cerdas de nylon de no mínimo 02cm de comprimento e cabo plástico fixo preenchido 

de no mínimo 25cm, sem recipiente plástico. 

85 01/770 Un. 

Esponja de limpeza grossa, dupla face, um lado amarelo e um lado verde, protege as 

unhas, medidas mínimas 100x75x42mm, espuma de poliuretano, fibra sintética, 

abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC, embalagem individual. 

86 01/551 Fr. 

Inseticida Aerosol, ingredientes ativos Transflutrina, Imiprotrina, Cipermetrina 

solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes, eficaz para todos os tipos 

de insetos, frasco com no mínimo 300ml. 

87 01/35 Un. Limpador com Amoníaco multiuso, fragrância campestre, embalagem de 5L. 

88 01/565 Fr. 
Limpador com Amoníaco X14 – spray, cloro ativo, limpeza profunda, frasco com 

500 ml. 

89 01/1115 Par. 

Luva de borracha, material látex natural, tamanho P, embalagem com 1 par, com 

C.A. (Certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho), aveludada internamente e 

frisos antiderrapantes externos, mínimo de 30cm de comprimento, indicado para 

higienização e limpeza.  

90 01/1310 Par. 

Luva de borracha, material látex natural, tamanho M, embalagem com 1 par, com 

C.A. (Certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho), aveludada internamente e 

frisos antiderrapantes externos, mínimo de 30cm de comprimento, indicado para 

higienização e limpeza. 

91 01/1515 Par. 

Luva de borracha, material látex natural, tamanho G, embalagem com 1 par, com 

C.A. (Certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho), aveludada internamente e 

frisos antiderrapantes externos, mínimo de 30cm de comprimento, indicado para 

higienização e limpeza. 

92 01/114 Cx. Luva de vinil descartável, tamanho G, redutor, alérgico, transparente, cano curto, com 



 

 
 

amido, caixa com 100 unid. 

93 01/17 Un. 

Lustra móvel gel, incolor, composição de óleo de silicone espessante, sequestrante, 

neutralizante, conservante, fragrância e água, para uso em plástico, couros, metais, 

madeira, borracha, cromado e outras superfícies, embalagem de 200g. 

94 01/65 Un. Soda cáustica 99%, em escamas, pote de 1Kg. 

95 01/160 Pc. 

Flanela, cor amarela ou laranja, 100% algodão, nas medidas mínimas de 28x58cm, 

costurada, apeluciada em ambos os lados, não deve manchar as superfícies e não soltar 

pelos, pacote com 12 unidades. 

96 01/180 Un. Mop 100% algodão, 190gr, com cabo, com entrelaçamento e pontas cotadas. 

97 01/384 Fr. 
Odorizador de ambiente, em spray, essência bamboo do tibete, formato cilíndrico, 

embalagem de aço com no mínimo 360ml/260gr. 

98 01/57 Un. 
Pá plástica curta, para lixo, mínimo de 20 cm de largura, com cabo fixo, cores 

variadas. 

99 01/460 Un. 
Pano para chão, tipo toalha de banho, felpuda, tamanho mínimo 60x100cm, cor azul, 

100% Algodão. 

100 01/30 Pc. Saco Plástico, branco para material infectante, capacidade 50 litros, pacote 100 unid. 

101 01/520 Un. 
Saponáceo cremoso multiuso, com cloro, tubo com 300 ml. Princípio Ativo Alquil 

Benzeno Sulfonato de Sódio.  

102 01/237 Un. 

Vassoura de nylon, com base de polipropileno, dimensões mínimas 30x18x6cm, 

cerdas em leque macias de nylon com comprimento mínimo de 11cm, disposta em no 

mínimo 4 carreiras de tufos justaposto e homogêneas de modo a preencher toda base, a 

fixação das cerdas a base deverá ser firme e resistente. Cabo reto com comprimento 

mínimo de 120cm. 

103 01/80 Un. 
Cera em pasta, auto brilho, cor amarela, para piso em madeira, dispensando o uso de 

enceradeira, embalagem com no mínimo 13 kg. 

104 01/27 Pc. 

Luva plástica, descartável,100% polietileno, transparente, impermeável, resistente, 

tamanho único, comprimento mínimo 28 cm. Indicada nas operações de manipulação 

de alimentos em geral, secos ou molhados, limpeza doméstica. Pacote com 1000 

unidades. 

105 01/70 Un. Hipoclorito de sódio 1%, de cloro ativo, embalagem de 5L. 

106 01/255 Un. Lixeiras com pedal, plástica, capacidade 15L. 

107 01/320 Un. 

Tapete sanitizante, produzido em vinil (PVC), medidas mínimas 40cmx60cm, 

possuir bordas vedante que impede vazamento de líquido de mínimo 5cm, espessura 

mínima 10mm, antiderrapante e antichama. Cor escura em cinza. 

108 01/170 Un. 
Dispenser saboneteira, para álcool gel e sabonete líquido, portátil, com aplicador, 

capacidade de no mínimo 500ml. 

109 01/192 Un. 
Dispenser para álcool gel e sabonete líquido, para fixação na parede, por 

acionamento manual, com reservatório capacidade mínima de 500ml, cor branca. 

110 01/191 Un. 

Dispenser para papel toalha interfolhado (folhas simples, duas dobras, 21cm por 

22cm); na cor branca; em plástico ABS de alta resistência e durabilidade; visor frontal 

que mostra quando o papel está acabando; suporta até 500 folhas de uma só vez; 

sistema de abertura inteligente. 

111 01/154 Un. 

Dispenser para papel higiênico rolão; na cor branca; permite o uso de rolos de 300 a 

600 metros; medidas mínimas de 40cm por 28cm por 29cm; fabricado em ABS de alta 

resistência ao impacto; possui fechadura com chave, com kit para instalação contendo 

buchas e parafusos. 

112 01/48 Un. 

Suporte móvel com pedal para álcool gel, super resistente, fabricado em tubo 

galvanizado, com pintura eletrostática, contendo dispenser recarregável com 

capacidade de no mínimo 1 litro.  Altura mínima de 90cm. 

113 01/44 Pc. 

Saco transparente para cesta básica, capa fardo, saco plástico sanfonado. Medidas 

mínimas: 50 x 80cm. Espessura mínima: 0,10 micras. Pacote com 100 Unidades. 

Quantidade/unidades: 25 unidades por kg. 

114 01/270 Un. 

Máscara protetora facial, viseira transparente, com suporte anatômico para 

acomodar na testa, pode ser higienizada com álcool, prática e confortável, serve em 

qualquer tamanho de cabeça. Tamanho mínimo 20x27cm. Material polipropileno e 



 

 
 

acetato. 

115 01/1000 Un. 

Máscara infantil tamanho P de tecido, cor branco, confortável para adaptar-se bem 

ao rosto, 100% algodão, com duas camadas de tecido, com alça de algodão com 

regulagem nas laterais para as orelhas, confeccionada nas medidas corretas para cobrir 

totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais.  

116 01/1000 Un. 

Máscara infantil tamanho M de tecido, cor branco, confortável para adaptar-se bem 

ao rosto, 100% algodão, com duas camadas de tecido, com alça de algodão com 

regulagem nas laterais para as orelhas, confeccionada nas medidas corretas para cobrir 

totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais. 

117 01/1500 Un. 

Máscara infantil tamanho G de tecido, cor branco, confortável para adaptar-se bem 

ao rosto, 100% algodão, com duas camadas de tecido, com alça de algodão com 

regulagem nas laterais para as orelhas, confeccionada nas medidas corretas para cobrir 

totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais. 

118 01/1500 Un. 

Máscara Adulto de tecido, cor branco, confortável para adaptar-se bem ao rosto, 

100% algodão, com duas camadas de tecido, com alça de algodão com regulagem nas 

laterais para as orelhas, confeccionada nas medidas corretas para cobrir totalmente a 

boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais. 

119 01/24 Un. 

Termômetro infravermelho, digital, de testa, sem contato, medição da temperatura 

do corpo humano em pessoas de todas as idades e de objetos em geral, design 

compacto, visor com iluminação, leitura 1 segundo, memoriza 10 últimas medições, 

sinaliza distância correta para medição, preciso e confiável, indicador de pilha com 

carga baixa. Faixa de medição: objeto: 0°C a 100°C e Corpo Humano: 22°C a 40°C, 

sensor com infravermelho, alimentação: 02 Pilhas tipo AAA 1,5V, registro no 

Ministério da Saúde/Anvisa. 

 

7. Do pagamento:  

7.1. O pagamento dos materiais será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, após cada entrega, através 

da Nota de Empenho, mediante emissão da nota fiscal e a tramitação do Processo para instrução e 

liquidação sem qualquer forma de reajuste, via sistema bancário.   

7.2. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

 

8. Dotações e recursos orçamentários: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Secretaria de Educação e Desporto 

8333 020 

5671 031 

5098 1081 

5603  031 

4997  1081 

8446  031 Covid 19 

8401  1081 Covid 19 

8377  031 

4970 1081 

8471  020 

8300  031 

8470 020 

Secretaria de Infraestrutura,Obras, 

Serviços e Trânsito 

4679 001 

8399 001 Covid 19 



 

 
 

4886 001 

8472 001 

6541 001 

Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo 

5617 001 

4598 001 

Gabinete do Prefeito 
7696 001 

8473 001 

Secretaria de Saúde 

4370 4011 

5525 40 

7452 4500 

8386 4502 

7124 4090 

8288 4511 Covid 19 

Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação 

5022 001 

4637 1102 

8447 0001 Covid 19 

8469 001 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e 

Gestão Ambiental 
4419 001 

Secretaria de Administração e Gestão 8226 001 

Secretaria da Fazenda  8225 001 

 

9. Unidade fiscalizadora e demais procedimentos:  
9.1. O recebimento dos materiais será efetuado pelas Secretarias Municipais, através do 

requisitante responsável, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações. 

9.2. A fiscalização dos produtos entregues será efetuada pelos servidores referidos no item 3.7. Se 

verificada desconformidade dos mesmos em relação às especificações exigidas anteriormente no edital, a 

licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

9.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.  

9.4. A conferência e recebimento definitivo das mercadorias serão efetuados posteriormente, sendo 

que será considerada a quantidade apurada por cada Secretaria. 

 

 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO II 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  ___/___ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020 

 

 Aos xx dias do mês de xxxxxx de 2020, nas dependências do Setor de Licitações e Contratos do 

Município de Agudo/RS, situado na Av. Tiradentes, nº 1625, o Prefeito Municipal Sr. Valério Vilí Trebien, 

nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas 

apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da 

Pregoeira e Equipe de Apoio, homologada em ________, e publicada na Imprensa Oficial do Município em 

xx de xxxxxxxx de 2020, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa com preços mais vantajosos, por 

item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Eletrônico. 

 Item 01: (nome da empresa), com sede na _____, representada nesse ato, por seu representante 

legal, Sr. ______, portador da cédula de identidade RG nº _____ e CPF nº ____ 

 

1 – OBJETO 

 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos produtos 

especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020, quais sejam: 

Item 
Qtd. 

Min/Max 
Un. Especificação dos Produtos Marca 

Preço 

Unitário 

Preço Total 

       

1.1. A empresa vencedora deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega dos 

materiais, no prazo estabelecido, em conformidade com a proposta e com as descrições apresentadas no 

Termo de Referência. 

1.2. Os produtos químicos classificados como saneantes deverão conter na embalagem do produto 

notificação ou registro na ANVISA/MS, data de fabricação, lote, prazo de validade, dados do fabricante e 

Responsável Químico, com registro no CRQ. 

1.3. Os produtos cotados deverão atender as normas da ABNT, conforme o caso. 

 

2 – VIGÊNCIA 

 A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de 

sua assinatura. 

 2.1. Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 5º, do Decreto Municipal nº 41/2015, 

esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu 

período de vigência, os materiais cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma 

licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de 

igualdade de condições. 

2.2. Conforme art. 2º, § 3º, letra “c” do Decreto Municipal n° 41/2015, a administração poderá não 

contratar, no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.     

 

3 – CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 3.1. Para consecução do fornecimento de materiais de higienização e limpeza, registrados nessa 

Ata, serão celebradas Notas de Empenho específicas com a empresa, com posteriores solicitações conforme 

disposto nos subitens 5.1 a 5.4. 

3.1.1. As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo relacionadas: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Secretaria de Educação e Desporto 

8333 020 

5671 031 

5098 1081 

5603  031 

4997  1081 

8446  031 Covid 19 

8401  1081 Covid 19 



 

 
 

8377  031 

4970 1081 

8471  020 

8300  031 

8470 020 

Secretaria de Infraestrutura,Obras, 

Serviços e Trânsito 

4679 001 

8399 001 Covid 19 

4886 001 

8472 001 

6541 001 

Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e Turismo 

5617 001 

4598 001 

Gabinete do Prefeito 
7696 001 

8473 001 

Secretaria de Saúde 

4370 4011 

5525 40 

7452 4500 

8386 4502 

7124 4090 

8288 4511 Covid 19 

Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação 

5022 001 

4637 1102 

8447 0001 Covid 19 

8469 001 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e 

Gestão Ambiental 
4419 001 

Secretaria de Administração e Gestão 8226 001 

Secretaria da Fazenda  8225 001 

 

4 – PREÇOS E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 4.1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços constam em 

documento específico, em anexo a essa Ata, sendo que estão relacionados no item 1. 

4.2. O pagamento dos materiais será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, após cada entrega, através 

da Nota de Empenho, mediante emissão da nota fiscal e a tramitação do Processo para instrução e 

liquidação sem qualquer forma de reajuste, via sistema bancário.   

4.3. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

 

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. As Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito solicitarão, de forma parcelada, a entrega dos 

materiais, à(s) empresa(s) vencedora(s) do presente Processo, sendo que o pedido será por meio de ordem 

de fornecimento enviado via e-mail, juntamente com a Nota de Empenho anexada. Após o recebimento do 

pedido via e-mail, o fornecedor terá até 15 (quinze) dias para entregar os materiais. 

5.2. Os materiais deverão ter validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega. 



 

 
 

5.3. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

5.4. Para os itens 20, 21 e 22 deverá ser apresentado Laudo microbiológico do produto ofertado, de 

acordo com a Portaria nº 1.480/1990, junto com a entrega das fraldas. 

5.5. A nota fiscal deverá estar identificada com o nome da Secretaria e o respectivo número da nota 

de empenho. 

5.6. As entregas deverão ocorrer nos seguintes horários:  

5.6.1. Turno Manhã: das 7:30 às 11:00; Turno Tarde: das 13:30 às 16:30. 

5.7. Locais de entrega: 

SECRETARIA LOCAL LOCAL DE ENTREGA 
RESPONSÁVEL PELO 

RECEBIMENTO 

Secretaria de Educação e 

Desporto 
Centro Desportivo Municipal Rua General Flores Marsoé Francesquet Hermes 

Secretaria de Infraestrutura, 

Obras, Serviços e Trânsito 

Parque de Máquinas – 

Secretaria de Obras e 

Infraestrutura 

Avenida Concórdia, nº 

1256, Centro 
Rafael Ziegler Bonilla 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico, Cultura e 

Turismo 

Biblioteca Municipal 
Rua General Flores, nº 575, 

Centro 
Isaquiel Dal Ongaro 

Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 

Gabinete do Prefeito Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Eliandra Cardoso 

Secretaria de Saúde Posto de Saúde Centro 
Rua Ramiro Barcelos, nº 

250, Centro 
Silvânia Puhl 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 

Habitação 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 

Habitação 

Avenida Concórdia, nº 

1274, Centro 
Nilva Niemeier 

Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e 

Gestão Ambiental 

Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Angélica Zitzmann 

Secretaria de 

Administração e Gestão 
Prefeitura Municipal 

Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Jenifer Andressa Schott 

Secretaria da Fazenda Prefeitura Municipal 
Av. Tiradentes, nº 1625, 

Centro 
Douglas Roggia 

 

6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 6.1. O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses: 

 a) quando a empresa vencedora não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de 

Preços; 

 b) quando a empresa vencedora não assinar a ata quando convocado para tal, sem justificativa 

aceitável; 

 c) quando a empresa vencedora não cumprir as Ordens de Fornecimento, no prazo estabelecido, 

sem justificativa aceitável; 

 d) quando a empresa vencedora não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior 

ao praticado no mercado; 

 e) quando a empresa vencedora solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar 

impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, 

decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

 6.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nas alíneas “a)” a 

“e)”, será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço da empresa vencedora, a comunicação será feita 

por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço 

registrado. 



 

 
 

 

7- PENALIDADES 

7.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor total contratado, limitado este 

a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual. 

7.2. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de deixar de manter a proposta (recusa injustificada 

para contratar), sobre o valor estimado da contratação, cumulada com a pena de suspensão do direito de 

licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco anos). 

7.3. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial da ata, sobre o valor não adimplido 

da ata, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 03 (três anos). 

7.4. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total da ata, sobre o valor atualizado da 

ata, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 05 (cinco anos). 

7.5. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de causar prejuízo material resultante diretamente de 

execução contratual, sobre o valor não adimplido da ata, cumulada com a pena de declaração de 

inidoneidade e suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 05 (cinco anos). 

7.6. Quando não corrigir deficiência quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 

5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

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

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

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

decorrentes para com a Contratante.  

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

7.10. 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. 

 

8 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O recebimento dos materiais será efetuado pelas Secretarias Municipais, através do 

requisitante responsável, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações. 

8.2. A fiscalização dos produtos entregues será efetuada pelos servidores referidos no item 5.7. Se 

verificada desconformidade dos mesmos em relação às especificações exigidas anteriormente no edital, a 

licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

8.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.  

8.4. A conferência e recebimento definitivo das mercadorias serão efetuados posteriormente, sendo 

que será considerada a quantidade apurada por cada Secretaria. 

 

9 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

 9.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de 

Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, 

quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto da ata: 

 a) greve geral; 

 b) calamidade pública; 

 c) interrupção dos meios de transporte; 

 d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 

 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 

10.406/2002). 

 9.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada. 

 9.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá 

ser comunicado ao Setor de Licitações e Contratos, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido 

este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de 

enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 

 



 

 
 

10 – FORO 

 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o 

Foro da Comarca de Agudo/RS. 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada, na presença de duas testemunhas. 

 

Agudo, xx de xxxxxxxxxxx de 2020. 

 

 

              VALÉRIO VILÍ TREBIEN                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                     Prefeito Municipal                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                         Contratante                                                                      Contratada          

           

 

MARSOÉ LISANE FRANCESQUET HERMES                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                  CPF: 496.645.570-72                                           CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

            Testemunha e Fiscal da Ata                                               Testemunha da Contratada 

 

 

              RAFAEL ZIEGLER BONILLA                                                      ELIANDRA CARDOSO 

                     CPF: 826.988.720-04                                                               CPF: 009.533.370-30 

             Testemunha e Fiscal da Ata                                              Testemunha e Fiscal da Ata 

 

 

             ISAQUIEL DAL ONGARO                              SILVÂNIA MEDIANEIRA DA SILVA PUHL 

                  CPF: 020.941.510-00                                                       CPF: 917.704.400-20 

              Testemunha e Fiscal da Ata                                             Testemunha e Fiscal da Ata 

 

 

     NILVA IVA NIEMEIER                                               ANGÉLICA ZITZMANN 

                  CPF: 780.271.870-87                                                    CPF: 997.396.900-68 

              Testemunha e Fiscal da Ata                                          Testemunha e Fiscal da Ata 

 

 

          JENIFER ANDRESSA SCHOTT                                DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS 

                  CPF: 029.971.490-02                                                     CPF: 010.706.190-27 

             Testemunha e Fiscal da Ata                                           Testemunha e Fiscal da Ata 

 


