
 
 

EDITAL N.º 17/2022 - 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 LOTE, 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 

Federal nº 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 21 de 

março de 2022, 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 Uniformes Escolares, para distribuição aos 

alunos regularmente matriculados na Pré-Escola e no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de 

Agudo - RS, para o ano letivo de 2022, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto, 

conforme Termo de Referência, ANEXO I do presente Edital. 

2.2. No preço deverão estar incluídas as despesas de frete, 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 lote, e com especificação da respectiva marca; 

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

presente processo licitatório, caso contrário o mesmo será anulado. 

2.5. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de cotar qualquer um dos itens constantes em 

cada lote, sendo que a disputa será por lote e julgamento menor preço por lote.  

 

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; 

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; 
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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; 

4.2.3. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá anexar, declaração, firmada por contador e/ou 

representante legal, de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou Certidão de 

enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta 

Comercial da sede do licitante, emitida no máximo há 12 (doze) meses. 

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. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

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

 

6.1.3. 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. 

6.1.4. 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). 

6.1.5. 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.  

 

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 

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. 
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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. 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. 

15.3. 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 a Ata de 

Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das sanções. 

 

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 da Ata de Registro de Preços, 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 da Ata de Registro de Preços; 

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. A solicitação dos produtos, objetos da licitação, será feita de acordo com a necessidade da 

municipalidade e será formalizada através de Nota de Empenho, sendo que deverão ser entregues no prazo 

não superior a 40 (quarenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, sendo que 

deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação e Desporto, localizado na Av. 

Tiradentes, nº 1625, junto ao Centro Administrativo Municipal, sem ônus de frete e descarga. 

18.2. As demais condições para entrega estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I deste 

edital. 

 

19. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

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

orçamentárias: 

Secretaria PJ Rec. 

Educação e Desporto 

4956 1081 

5595 1081 

6839 020 

7251 020 

9231 1081 

 

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1. O pagamento dos produtos, após a entrega total de cada pedido, será efetuado em uma única 

parcela, através da Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para 

instrução e liquidação, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.  

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

(um por cento) ao mês de juros;  

20.3. Não será efetuado qualquer pagamento a EMPRESA VENCEDORA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 



 
 

21. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

21.1. O recebimento e fiscalização dos uniformes será efetuado pela Secretaria de Educação e 

Desporto 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 responsáveis a Sra. Emanueli Unfer, Secretária de Educação e Desporto, 

e Catiusca Granado Fontanari e Vagner Augusto Muller, Assessores Administrativos da Secretaria de 

Educação e Desporto. 

21.2. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

21.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover 

as correções necessárias no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste 

edital. 

 

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 da Ata de Registro de Preços: 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 a Ata de Registro de Preços 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 da Ata de Registro de Preços; 

e) inexecução parcial da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor atualizado da Ata de Registro de Preços; 

f) inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da Ata de Registro de Preços; 

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). 

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


 
 

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 da Ata de Registro de Preços 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 de Registro de Preços.      

ANEXO III – Modelos, Logomarca e Brasão do Município.                                          

 

 

Agudo, 07 de março de 2022. 

 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EDITAL N.º 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Uniformes Escolares, para distribuição aos 

alunos regularmente matriculados na Pré-Escola e no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de 

Agudo - RS, para o ano letivo de 2022, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto, 

conforme Termo de Referência, ANEXO I do presente Edital. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

A presente aquisição se justifica pelo fato do uso de uniforme na escola pública ser elemento de 

integração e de promoção de inclusão e da igualdade social, colocando as crianças em nível igualitário, 

acabando com as desigualdades causadas pelas diferenças sociais. Além disso, o uniforme constitui uma 

forma de identificação dos alunos, estimulando a um ambiente escolar harmonioso e estável, garante status 

e segurança dentro e fora do ambiente escolar, favorecendo um sentimento de pertencimento ao grupo 

social, fundamental para o desenvolvimento psicossocial. 

As quantidades estimadas foram baseadas na demanda necessária para a distribuição dos uniformes 

para todos os alunos matriculados da Pré-Escola e no Ensino Fundamental na Rede Pública Municipal de 

Ensino, sendo considerada a distribuição para dois anos letivos, cujo levantamento foi realizado 

diretamente pela Secretaria Municipal de Educação junto as Escolas Municipais e registros do Sistema 

Estadual de Registro Escolar, totalizando uma média de 618 alunos do fundamental e 352 alunos da pré-

escola, considerando ainda uma margem para possíveis transferências advindas de outros municípios e de 

escolas particulares. Assim, julga-se pertinente a contratação pleiteada para este certame por meio de 

Sistema de Registro de Preços, atendendo aos requisitos das legislações vigentes, pela impossibilidade de 

prever o real quantitativo e a previsão de aquisições se dar de forma parcelada. As quantidades sendo 

estimadas, ao término de vigência da Ata de Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente 

suprimido, ficando a Contratante desobrigada da aquisição total dos produtos e consequentemente, do seu 

pagamento. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

3.1. Segue abaixo, descrição dos itens a serem adquiridos: 

Lote 
Qtde 

mín/máx 
Descrição 

Item 
Valor Unit. 

01 01/2.500 

CAMISETAS MANGA CURTA, confeccionada em 

tecido poliviscose, gola arredondada composição 67% 

Poliéster, 33% viscose, com tolerância de variação de (+/- 

5%), gramatura 160 g/m antipilling com tratamento anti-

bolinhas. Serigrafia no peito do lado esquerdo do Brasão 

do Município 7cm x 9cm  e nas costas serigrafia conforme 

escrita em anexo, de 15cm x 9cm. 

Cor: Azul Marinho pantone 19-3920 TPX. 

01 

700 Unid. 

(tamanho 02 a 

08 anos) 

02 

500 Unid. 

(tamanho 10 a 

14 anos) 

03 

1.300 Unid. 

(tamanho P ao 

GG) 

02 01/2.500 

CAMISETAS MANGA LONGA, confeccionada em 

tecido poliviscose, gola arredondada composição 67% 

Poliéster, 33%viscose, com tolerância de variação de (+/- 

5%), gramatura 160 g/m, com punho e ribana, antipilling 

com tratamento anti-bolinhas. Serigrafia no peito do lado 

esquerdo do Brasão do Município 7cm x 9cm  e nas costas 

serigrafia conforme escrita em anexo, 15cm x 9cm. 

Cor: Azul Marinho pantone 19-3920 TPX. 

 

01 

700 Unid. 

(tamanho 02 a 

08 anos) 

 

02 

500 Unid. 

(tamanho 10 a 

14 anos) 

 

03 

1.300 Unid. 

(tamanho P ao 

GG) 



 
 

03 01/1.200 

BERMUDAS masculina, Confeccionada em tecido malha 

colegial, composição 82% Poliéster, 18% algodão com 

tolerância de variação de (± 5%), com gramatura de 310 

g/m², com tolerância de variação de (± 5%), na cor Azul 

Marinho. Bolsos laterais tipo PIQ com costura em 

máquina reta de agulha a 0,6 cm da borda e forro do bolso 

na mesma cor e tecido do corpo.  

Nas laterais deverá ser costurado um filete de 0,5cm 

acabado costurado em máquina overloque, sendo o tecido 

de meia malha PV, 67% poliéster 33% viscose, com 

gramatura de 160 G/M², com tolerância de variação de (± 

5%), na cor branca, conforme layout. A cintura deverá 

possuir elástico com largura de 3,5 cm, embutido e 

rebatido em máquina de ponto corrente de quatro agulhas. 

As barras das pernas deverão ser rebatidas com largura de 

2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas.  A peça 

deve ser costurada internamente em máquina overloque de 

1 agulha, com linha 100% poliéster – 120. Na perna 

esquerda de quem veste deverá ser bordado o brasão da 

Prefeitura de Agudo – RS, conforme layout.  

Cor: Azul Marinho pantone 19-3920 TPX. 

01 

400 Unid. 

(tamanho 02 a 

08 anos) 

02 

300 Unid. 

(tamanho 10 a 

14 anos) 

03 

500 Unid. 

(tamanho P ao 

GG) 

04 01/1.200 

BERMUDAS feminina, confeccionada em suplex (90% 

Poliamida e 10% elastano), com gramatura mínima de 

350g/m². O fechamento interno (gancho, entre pernas, 

laterais e cós) deverão ser em máquina overloque bitola 

de 3mm com linha e fio na cor marinho. Os ganchos 

dianteiro e traseiro devem ser rebatidos em máquina reta 

de uma agulha para reforço das costuras. As barras 

deverão ter 2cm com fechamento em máquina cobertura 

duas agulhas bitola larga (0,8cm). Elástico na cintura de 

1,5cm deverá ser aplicado internamente no cós. Nas 

laterais deverá conter 1 vivo (viés) de 0,5cm de largura 

acabado na peça em helanca ligth na cor branca. O 

fechamento interno (gancho, entre pernas, laterais e 

aplicação do cós) deverão ser em máquina overloque 

bitola de 3mm com linha e fio na cor marinho. 

Na perna esquerda de quem veste, serigrafia em gel do 

brasão da Prefeitura de Agudo – RS, conforme layout.  

 Cor: Azul Marinho pantone 19-3920 TPX. 

 

01 

400 Unid. 

(tamanho 02 a 

08 anos) 

 

02 

300 Unid. 

(tamanho 10 a 

14 anos) 

 

03 

500 Unid. 

(tamanho P ao 

GG) 

 

05 

 

01/2.500 

JAQUETA, confeccionada em tecido helanca colegial 

peluciada composição 82% poliéster, 18% algodão com 

tolerância de variação de (± 5%), com gramatura de 310 

g/m², com tolerância de variação de (± 5%), na cor Azul 

Marinho; fechamento por zíper até o final da gola; Bolsos 

frontais com zíper; Capuz costurado; Zíper dentado tipo 

cinco, composição 100% poliéster, destacável na cor azul 

marinho, aplicado em máquina reta 2 linhas, e pespontado 

com 0,5 cm de largura, sendo pregado 01cm acima da 

bainha até o final do capuz.  

 Costuras externas e de acabamento: Linha 100% poliéster, 

na cor do tecido, bordado no peito do lado esquerdo o 

Brasão do Município 7cm x 9cm, e nas costas bordado 

conforme escrita em anexo, 15cm x 9cm. 

Cor: Azul Marinho pantone 19-3920 TPX. 

01 

 

700 Unid. 

( tamanho 02 a 

08 anos) 

02 

500 Unid. 

(tamanho 10 a 

14 anos) 

03 

1.300 Unid. 

(tamanho P ao 

GG) 



 
 

01/1.200 

CALÇA Masculina, confeccionada em tecido helanca 

colegial peluciada composição 82% Poliéster, 18% 

algodão com tolerância de variação de (± 5%), com 

gramatura de 310 g/m², com tolerância de variação de (± 

5%), na cor Azul Marinho. Bolsos laterais tipo PIQ com 

costura em máquina reta de agulha a 0,6 cm da borda e 

forro do bolso na mesma cor e tecido do corpo. Nas 

laterais deverá ser costurado um filete de 0,5cm acabado 

costurado em maquina overloque, sendo o tecido de meia 

malha PV, 67% poliéster 33% viscose, com gramatura de 

160 G/M², com tolerância de variação de (± 5%), na cor 

branca, conforme layout. A cintura deverá possuir elástico 

com largura de 3,5 cm, embutido e rebatido em máquina 

de ponto corrente de quatro agulhas. As barras das pernas 

deverão ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina 

galoneira de duas agulhas. A peça deve ser costurada 

internamente em máquina overloque de 1 agulha, com 

linha 100% poliéster – 120. Na perna esquerda de quem 

veste deverá ser bordado o brasão da Prefeitura Municipal 

de Agudo-RS. 

Cor: Azul Marinho pantone 19-3920 TPX. 

04 

400 Unid. 

(tamanho 02 a 

08 anos) 

05 

300 Unid. 

(tamanho 10 a 

14 anos) 

06 

500 Unid. 

tamanho P ao 

GG) 

06 01/1.200 

CALÇA LEGGING na cor azul marinho pantone 19-3920 

TPX, confeccionada em suplex (90% Poliamida e 10% 

elastano), com gramatura mínima de 350g/m². O 

fechamento interno (gancho, entre pernas, laterais e cós) 

deverão ser em máquina overloque bitola de 3mm com 

linha e fio na cor marinho. Os ganchos dianteiro e traseiro 

devem ser rebatidos em máquina reta de uma agulha para 

reforço das costuras. As barras deverão ter 2cm com 

fechamento em máquina cobertura duas agulhas bitola 

larga (0,8cm). Elástico na cintura de 1,5cm deverá ser 

aplicado internamente no cós. Nas laterais deverá conter 1 

vivo (viés) de 0,5cm de largura acabado na peça em 

helanca ligth na cor brana. O fechamento interno (gancho, 

entre pernas, laterais e aplicação do cós) deverão ser em 

máquina overloque bitola de 3mm com linha e fio na cor 

azul marinho. Na perna esquerda de quem veste, serigrafia 

em gel do brasão da Prefeitura de Agudo – RS, conforme 

layout. 

Cor: Azul Marinho pantone 19-3920 TPX. 

 

01 

400 Unid. 

(tamanho 02 a 

08 anos) 

 

02 

300 Unid. 

(tamanho 10 a 

14 anos) 

 

03 

500 Unid. 

(tamanho P ao 

GG) 

 

3.2. A empresa vencedora deverá entrar em contato com a Secretaria de Educação e Desporto antes 

de produzir o material, para obter todas as informações necessárias. 

3.3. Deve ser informada, obrigatoriamente, na proposta, a MARCA dos produtos cotados. 

 

4. DAS AMOSTRAS DE TECIDO: 

A empresa vencedora de cada lote deverá enviar, em até 05 (cinco) dias úteis após a realização da 

sessão pública, com a divulgação dos vencedores, amostras dos tecidos de cada item, para o seguinte 

endereço: Prefeitura Municipal de Agudo - Secretaria de Educação e Desporto, Av. Tiradentes nº1625 – 

Centro – Agudo/RS, para posterior análise e parecer, por parte dos responsáveis pela fiscalização deste 

processo. 

 

 

 



 
 

5. DA ENTREGA: 

5.1. A solicitação dos produtos, objetos da licitação, será feita de acordo com a necessidade da 

municipalidade e será formalizada através de Nota de Empenho, sendo que deverão ser entregues no prazo 

não superior a 40 (quarenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, sendo que 

deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação e Desporto, localizado na Av. 

Tiradentes, nº 1625, junto ao Centro Administrativo Municipal, sem ônus de frete e descarga. 

5.2. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na Nota de Empenho, não sendo 

permitidas entregas parceladas, salvo se devidamente autorizado pela Contratante, sob pena de devolução 

dos produtos entregues incompletos, bem como aplicação das penalidades previstas no edital. 

5.3. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus 

parágrafos, da Lei nº 8.666/1993, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas: 

5.3.1. Recebimento provisório: No prazo de 02 (dois) dias e consistirá na mera contagem física, 

verificação da quantidade requisitada apresentada na nota fiscal e constatação quanto da integridade das 

embalagens, lacres, etc. 

5.3.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em, no máximo, 10 (dez) dias após o recebimento 

provisório, pela Comissão de Recebimento e fiscal da Ata de Registro de Preços e constará de: 

5.2.2.1. Verificação das conformidades com a quantidade requisitada, especificações aderentes aos 

termos contratuais e análise do item, considerando os mesmos critérios da apresentação da amostra, 

considerando, ainda, o comparativo das amostras enviadas e aprovadas da contratante. 

5.3.2.2 . O recebimento definitivo dar-se-á mediante termo de recebimento definitivo e posterior 

certificação na Nota Fiscal, autorizando assim o pagamento. 

5.3.3. Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de 

forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em 

desacordo com as especificações da aquisição, a contratada se obriga substituir os bens em desacordo ou 

entregar os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação do contratado. Será interrompido o 

prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação. 

5.3.4. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os 

materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias. 

5.3.5. Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos itens da nota fiscal 

forem aceitos. Se algum material constante da mesma for recusado, a nota ficará esperando regularização e 

a data de entrega será a data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens conforme 

solicitado. 

5.3.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o recebimento provisório não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

5.3.7. A fiscalização por parte do município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem 

a responsabilidade civil da contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem como pelos 

danos prejuízos ao município ou a terceiros decorrentes de defeitos de fabricação/desconformidades com as 

normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução da Ata de 

Registro de Preços. 

5.4. O período de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da emissão da Ata de 

Registro de Preços. 

5.5. As peças deverão ter etiqueta identificando o nome da empresa, tamanho, composição e 

instruções de conservação; 

5.6. Cada peça deverá ser embalada individualmente em saco plástico, contento na parte externa da 

embalagem o tamanho da respectiva peça; 

5.7. As peças deverão estar acondicionadas em caixas de papelão para o transporte e entrega; 

5.8. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação; 

5.9. As quantidades relativas a cada tamanho serão enviadas à empresa vencedora do certame 

juntamente com a nota de empenho; 

5.10. As aquisições serão efetivadas no todo ou em partes pela Secretaria de Educação e Desporto, 

de acordo com a necessidade. 

 



 
 

6. DO PAGAMENTO: 

6.1. O pagamento dos produtos, após a entrega total de cada pedido, será efetuado em uma única 

parcela, através da Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para 

instrução e liquidação, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.  

6.2. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 1% (um 

por cento) ao mês de juros;  

6.3. Não será efetuado qualquer pagamento a EMPRESA VENCEDORA enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

7. FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
O recebimento e fiscalização dos uniformes será efetuado pela Secretaria de Educação e Desporto 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 responsáveis a Sra. Emanueli Unfer, Secretária de Educação e Desporto, e Catiusca 

Granado Fontanari e Vagner Augusto Muller, Assessores Administrativos da Secretaria de Educação e 

Desporto. 

 

8. VALOR DE REFERÊNCIA:  

O valor de referência é sigiloso. 

 

9. DOTAÇÕES E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

As despesas correrão por conta das seguintes dotações e recursos orçamentários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: Catiusca Granado 

Fontanari, Assessora Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto. 
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ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/___ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 

 

 Aos xx dias do mês de março de 2022, nas dependências do Setor de Licitações e Contratos do 

Município de Agudo/RS, situado na Av. Tiradentes, nº 1625, o Prefeito Municipal Sr. Luís Henrique Kittel, 

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/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da 

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

xx de janeiro de 2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa com preços mais vantajosos, por 

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

  

Empresa: (Nome da empresa), CNPJ: _________, com sede na __________, tel.:_________, e-

mail:___________, 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 17/2022, quais sejam: 

Lote Item 
Qtd. 

Min/Max 
Un. 

Especificação dos 

Produtos 
Marca 

Preço 

Unitário 
Preço Total 

        

 

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 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nessa Ata serão celebradas Notas 

de Empenho específicas com a(s) empresa(s), com posteriores solicitações conforme disposto nos subitens 

5.1 a 5.4. 
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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 produtos, após a entrega total de cada pedido, será efetuado em uma única 

parcela, através da Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para 

instrução e liquidação, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.  

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

(um por cento) ao mês de juros;  



 
 

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento a EMPRESA VENCEDORA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1. A solicitação dos produtos, objetos da licitação, será feita de acordo com a necessidade da 

municipalidade e será formalizada através de Nota de Empenho, sendo que deverão ser entregues no prazo 

não superior a 40 (quarenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, sendo que 

deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação e Desporto, localizado na Av. 

Tiradentes, nº 1625, junto ao Centro Administrativo Municipal, sem ônus de frete e descarga. 

5.2. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na Nota de Empenho, não sendo 

permitidas entregas parceladas, salvo se devidamente autorizado pela Contratante, sob pena de devolução 

dos produtos entregues incompletos, bem como aplicação das penalidades previstas no edital. 

5.3. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus 

parágrafos, da Lei nº 8.666/1993, e compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas: 

5.3.1. Recebimento provisório: No prazo de 02 (dois) dias e consistirá na mera contagem física, 

verificação da quantidade requisitada apresentada na nota fiscal e constatação quanto da integridade das 

embalagens, lacres, etc. 

5.3.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em, no máximo, 10 (dez) dias após o recebimento 

provisório, pela Comissão de Recebimento e fiscal da Ata de Registro de Preços e constará de: 

5.2.2.1. Verificação das conformidades com a quantidade requisitada, especificações aderentes aos 

termos contratuais e análise do item, considerando os mesmos critérios da apresentação da amostra, 

considerando, ainda, o comparativo das amostras enviadas e aprovadas da contratante. 

5.3.2.2 . O recebimento definitivo dar-se-á mediante termo de recebimento definitivo e posterior 

certificação na Nota Fiscal, autorizando assim o pagamento. 

5.3.3. Se, durante o recebimento definitivo, for constatado que os materiais foram entregues de 

forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em 

desacordo com as especificações da aquisição, a contratada se obriga substituir os bens em desacordo ou 

entregar os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação do contratado. Será interrompido o 

prazo de recebimento definitivo até que seja sanada a situação. 

5.3.4. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os 

materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias. 

5.3.5. Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos itens da nota fiscal 

forem aceitos. Se algum material constante da mesma for recusado, a nota ficará esperando regularização e 

a data de entrega será a data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens conforme 

solicitado. 

5.3.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o recebimento provisório não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

5.3.7. A fiscalização por parte do município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem 

a responsabilidade civil da contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem como pelos 

danos prejuízos ao município ou a terceiros decorrentes de defeitos de fabricação/desconformidades com as 

normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução da Ata de 

Registro de Preços. 

5.4. O período de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da emissão da Ata de 

Registro de Preços. 

5.5. As peças deverão ter etiqueta identificando o nome da empresa, tamanho, composição e 

instruções de conservação; 

5.6. Cada peça deverá ser embalada individualmente em saco plástico, contento na parte externa da 

embalagem o tamanho da respectiva peça; 

5.7. As peças deverão estar acondicionadas em caixas de papelão para o transporte e entrega; 

5.8. Todas as peças deverão estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação; 

5.9. As quantidades relativas a cada tamanho serão enviadas à empresa vencedora do certame 

juntamente com a nota de empenho; 



 
 

5.10. As aquisições serão efetivadas no todo ou em partes pela Secretaria de Educação e Desporto, 

de acordo com a necessidade. 

  

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 

O recebimento e fiscalização dos uniformes será efetuado pela Secretaria de Educação e Desporto 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 responsáveis a Sra. Emanueli Unfer, Secretária de Educação e Desporto, e Catiusca 



 
 

Granado Fontanari e Vagner Augusto Muller, Assessores Administrativos da Secretaria de Educação e 

Desporto. 

 

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 2022. 

 

 

         LUÍS HENRIQUE KITTEL                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

               Prefeito Municipal                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                    Contratante                                                                                   Contratada     

      

           

            EMANUELI UNFER                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

            CPF: 001.955.010-39                                                                 CPF: xxxxxxxxxxxxx 

                   Testemunha                                                                                 Testemunha  

 

 

 

  CATIUSCA GRANADO FONTANARI                                             

                CPF:008.965.980-55                                                              

          Testemunha e Fiscal da Ata              

 

 

 

        VAGNER AUGUSTO MÜLLER                                                      

               CPF: 986.923.640-53                                                                    

       Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                    

                                                     
 

 

 

 



 
 

ANEXO III 

 

MODELOS – LOGOMARCA – BRASÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

 

 


