ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREÂMBULO:
Órgão Interessado:

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL

Processo:

EDITAL 70/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

Regime Legal:
Tipo Licitação:

Exame do Edital:

Lei Federal 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, Lei
Complementar Federal 123/2006 e alterações, Lei Federal 147/2014,
Decretos Federais 3.555/2000, 7.892/2013 e 10.024/2019; os Decretos
Municipais 3.599/2012 e 5.172/2019 e este edital.
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO
DO ITEM
CENTRAL DE COMPRAS – Rua Cel. Alfredo Born, 202, Centro, São
Lourenço do Sul/RS, CEP 96.170-000, das 8h até as 14h, de segunda a
sexta feira.

Retirada do Edital e
Local da Sessão:

www.portaldecompraspublicas.com.br

Data da Sessão:

13 de dezembro de 2019

Hora da Sessão:

09h30min (horário de Brasília/DF)

Recebimento de
propostas:

Início: 02/12/2019 às 9h30min

Limite para
Impugnação:

10/12/2019 às 09h30min (horário de Brasília-DF)

Informações:

Fone: (53) 3251-9563

Término: 13/12/2019 às 09h30min

E-mail: licitacao@saolourencodosul.rs.gov.br

São Lourenço do Sul/RS, 02 de dezembro de 2019.
Helena Moreira Peske
Pregoeira
Decreto 5.172/2019

EXAME DO EDITAL
Este edital foi devidamente examinado
e aprovado por esta PGM – Procuradoria
Geral do Município
Em:

/

/

.

Procurador Jurídico

PE 70-2019

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – CENTRAL DE COMPRAS
Rua Cel. Alfredo Born, 202, Centro, São Lourenço do Sul, CEP 96.170-000
Telefone: 53 32519563 - E-mail: licitacao@saolourencodosul.rs.gov.br

1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL 70/2019 - REGISTRO DE PREÇOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
O Município de SÃO LOURENÇO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, CNPJ
87.893.111/0001-52, com sede na Rua Cel. Alfredo Born, 202, Centro, São Lourenço do Sul/RS, CEP
96.170-000, torna público para conhecimento dos interessados que, por intermédio da Secretaria municipal
da Fazenda - Central de Compras e Licitações, mediante a pregoeira e Equipe de Apoio, que estará
realizando o PREGÃO ELETRÔNICO 70/2019, do tipo MENOR PREÇO DO ITEM, através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, com a finalidade de selecionar propostas para registrar preços para
eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, cujas especificações detalhadas constam
no ANEXO I que integra este Edital.
Regem o presente procedimento licitatório, a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a Lei
Federal 10.520/2002, os Decretos Federais 3.555/2000, 7.892/2013 e 10.024/2019; os Decretos
Municipais 3.599/2012 e 5.172/2019, este edital e demais determinações legais aplicáveis e pertinentes.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que venha impedir a realização
deste certame na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia
útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:
✓ Recebimento das Propostas:
• Início: 09h30min do dia 02/12/2019
• Término: às 09h30min do dia 13/12/2019
✓ Sessão Pública de Disputa de Preços:
• Início: 09h30min do dia 13/12/2019
• Local: site: www.portaldecompraspublicas.com.br
✓ Referência de tempo: Todas as referências de tempo serão regidas pelo horário oficial de
Brasília/DF.
1. DO OBJETO:
1.1. A presente Licitação tem por objeto o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, exclusivo às Beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 nos
termos do art. 48 inciso I, alterado pelas Leis complementares 147/2014 e 155/2016, conforme
discriminado no ANEXO I.
2. DO CREDENCIAMENTO:
2.1. O licitante deverá estar previamente credenciado perante o Portal de Compras Públicas,
provedor do sistema utilizado para a realização de Pregões Eletrônicos pelo Município de São Lourenço do
Sul, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
2.2. O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação
e de senha pessoal e intransferível.
2.3. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade
legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
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2.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao Município de São Lourenço do Sul, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3. DA PARTICIPAÇÃO DO LICITANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO:
3.1. Poderá participar do presente pregão eletrônico:
3.1.1. Exclusivamente as empresas Beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 nos termos do
art. 48 inciso I, alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação constante neste Edital e seus Anexos e estiverem
devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do sítio eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará
o licitante às sanções previstas neste edital e na legislação vigente.
3.3. Não poderá participar desse processo licitatório a empresa que:
3.3.1. Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com
a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo se comprovar a sua reabilitação;
3.3.2. Incidir no estipulado no art. 9º da Lei 8.666/93;
3.3.3. Que se encontre em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de
credores, dissolução, liquidação;
3.3.4. Que estejam reunidas em consórcio e/ou seja, controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição;
3.3.5. Estrangeiras que não funcionem no País;
3.3.6. Incorrer em outros impedimentos previstos em lei.
3.4. O edital fica disponível para download nos sítios www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.saolourencodosul.rs.gov.br.
3.5. A efetiva participação no pregão dar-se-á por meio do acesso ao Portal de Compras mediante
inserção da senha do licitante e subseqüente encaminhamento de proposta de preços dentro dos prazos
estipulados neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
3.6. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos
durante a sessão pública.
3.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.2. O prazo para envio das propostas se encerrará com a abertura da sessão pública.
4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
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Registro Cadastral da Prefeitura de São Lourenço do Sul, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso ao CRC - Certificado de Registro Cadastral.
4.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, exclusivamente através do Portal de Compras Públicas.
4.5. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
4.5.1. A falsidade da declaração de que trata o item 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas
neste edital e na legislação vigente.
4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.7. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante não
haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de
julgamento.
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.
4.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor
classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo de vinte e quatro horas.
4.10. As propostas deverão: apresentar preço unitário e total para o item em moeda corrente
nacional, expressa em algarismos, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, em
conformidade com a Lei 9.069/95 e suas alterações; incluir todas as despesas que influenciem nos custos;
e serem válidas por no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.
4.10.1. As propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às
especificações contidas no neste edital e seus anexos, serão considerados inválidas.
5. DO VALOR ESTIMADO OU VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
5.1. No presente certame, optou-se por não atribuir caráter sigiloso ao valores máximos
aceitáveis, assim, os preços de referência estão estipulados no anexo I, modelo de proposta, e não serão
aceitos valores superiores.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
6.1. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeira.
6.2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua
chave de acesso e senha.
6.3. A troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes deve ocorrer mediante campo próprio
disponibilizado pelo sistema.
6.4. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
6.4.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado
em tempo real por todos os participantes.
6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
6.6. Somente as propostas classificadas pela pregoeira participarão da etapa de envio de lances.
7. DA FASE COMPETITIVA E FORMULAÇÃO DE LANCES:
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7.1. Classificadas as propostas, a pregoeira dará início à fase competitiva, quando os licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro.
7.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo valor unitário do item, observados o
horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.
7.4. Os licitantes somente poderão oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do detentor.
7.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro 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.
7.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8. DA DISPUTA:
8.1. Será adotado, para o envio de lances no pregão eletrônico que trata este edital, o modo de
disputa aberto e fechado.
8.2. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme
o critério de julgamento adotado no edital.
8.3. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
8.4. Encerrado o prazo que trata o item 8.3, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a
recepção de lances será automaticamente encerrada.
8.5. Encerrado o prazo de que trata o item 8.4, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
8.6. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8.5, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
8.7. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 8.5 e 8.6, o sistema ordenará os lances em
ordem crescente de vantajosidade.
8.8. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.5 e 8.6, haverá o
reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 8.7.
8.9. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliada pela equipe de apoio, mediante justificativa,
admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no 8.8.
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8.10. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art.
3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
8.11. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 8.10, caso não haja envio de
lances após o início da fase competitiva.
8.12. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
8.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira encaminhará, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
8.13.1. O licitante que receber a contraproposta deverá responder em trinta minutos.
8.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.14. Concluída a negociação, no prazo de vinte e quatro horas contadas da solicitação da
pregoeira no sistema, o licitante deve encaminhar, através de campo próprio no Portal de Compras
Públicas, a proposta e, se necessário, os documentos complementares, adequada ao último lance
ofertado.
8.14.1. No caso de haver qualquer inconsistência no sistema que impeça o licitante de anexar os
documentos que trata o item 8.14, os mesmos devem ser encaminhados, junto de justificativa plausível
que será analisada pela pregoeira, ao e-mail licitacao@saolourencodosul.rs.gov.br, sendo que o prazo de
vinte e quatro horas deve ser igualmente observado.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
9.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
9.2. O critério de julgamento empregado para seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração será o de menor preço por item, desde que atenda as condições estabelecidas neste
edital e seus anexos.
9.3. Depois da análise da proposta e da documentação, a pregoeira anunciará, através do
sistema do Portal de Compras Públicas, o licitante vencedor.
9.4. Na hipótese da proposta ou lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor
desatender qualquer das exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação
segundo o critério do menor preço, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao edital.
10. DA DOCUMENTAÇÃO:
10.1. Proposta de Preços:
10.1.1. A proposta de preços, ainda que os valores já se encontrem inseridos no sistema, deve ser
anexada no Portal após a sessão e, posteriormente, encaminhada em via física, conforme modelo do
ANEXO I, e deve:
10.1.1.1. Incluir marca e modelo do produto, descrições detalhadas e demais informações
necessárias, cujas especificações devem atender na integra as exigências mínimas deste Edital;
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10.1.1.2. Apresentar preço final, unitário e total para o item em moeda corrente nacional,
expressa em algarismos, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, em conformidade com a
Lei 9.069/95 e suas alterações;
10.1.1.3. Incluir todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: despesas com
transporte, seguros, fretes, tributos, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos sociais, comerciais
ou de qualquer natureza, e todo o ônus relativo ao fornecimento;
10.1.1.4. Ser válida por no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão
eletrônico;
10.1.2. No caso de não aceitação da proposta de preços, a mesma será desclassificada e serão
contatados os fornecedores que apresentaram as demais propostas, na ordem de classificação.
10.1.3. Juntamente com a proposta, para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e
saneantes, é necessário anexar no Portal de Compras e posteriormente encaminhar em via física, o
comprovante de registro na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
10.1.3.1. Para os produtos das categorias que trata o item 10.1.3 que forem dispensados de
cadastro na ANVISA, é necessário apresentar comprovante da isenção.
10.2. Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação:
10.2.1. No momento da elaboração e envio da proposta o licitante deverá encaminhar por meio do
sistema eletrônico a declaração de que cumpre os requisitos de edital, que trata o item 4.5 e,
posteriormente, a declaração em via física, conforme modelo do ANEXO II.
10.3. Termo de credenciamento:
10.3.1. Deverá ser informado, em documento, os dados do representante legal, como nome, RG,
CPF, endereço, telefone e e-mail, conforme modelo do ANEXO V.
10.4. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
10.4.1. Registro comercial, no caso de Empresa Individual;
10.4.2. Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal No 6.404/76 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;
10.4.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
10.4.4. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
10.4.5. Declaração de atendimento à norma do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal,
com redação dada pela emenda constitucional n° 20/98, que proíbe trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salva na condição
de aprendiz a partir de 14 anos, conforme modelo do ANEXO IV.
10.5. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal:
10.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
10.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
10.5.3. Prova de regularidade com a com a Fazenda Federal que deverá ser feita através da

PE 70-2019

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Rua Cel. Alfredo Born, 202, Centro, São Lourenço do Sul, CEP 96.170-000
Fone: (53) 3251-9563 - E-mail: licitacao@saolourencodosul.rs.gov.br

7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as contribuições sociais;
10.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
10.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
10.5.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de
Regularidade do FGTS);
10.5.7. 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 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).
10.6. Documentos Relativos à Qualificação Econômica Financeira:
10.6.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro da sede da
pessoa jurídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data não
superior a noventa dias antes da data prevista para apresentação dos documentos.
10.6.2. Declaração firmada por seu representante legal de que a empresa está enquadrada como
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) ou
Cooperativa, conforme ANEXO III.
10.6.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
10.6.3.1. Os índices calculados deverão preferencialmente ser apresentados pela licitante por
intermédio do contador responsável ou serão analisados, por servidor do Município bacharel em Ciências
Contábeis.
10.6.3.2. Os índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação das seguintes fórmulas:
a) Índice de Liquidez Geral: mede a capacidade da empresa em liquidar suas dívidas à curto e
longo prazo;
ILG = Ativo circulante + Realizável a longo prazo = igual ou superior a 1
Passivo Circulante + Exigível de longo prazo
b) Índice de Liquidez Corrente (ILC): avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações
de curto prazo.
ILC = Ativo Circulante = igual ou superior a 1
Passivo Circulante
c) Índice de Solvência Geral: expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso
de falência.
ISG =
Ativo Total
= igual ou superior a 1
Passivo Circulante + Exigível de Longo Prazo
10.6.3.3. Obterão classificação econômico-financeira, relativa ao Balanço Patrimonial, as
empresas que apresentarem, pelo menos, dois dos três índices iguais ou superiores aos estabelecidos
neste item.
10.6.3.4. Licitantes que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial,
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poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio no SPED (Sistema Pública de
Escrituração Digital) à Receita Federal do Brasil.
10.7. Demais exigências e condições quanto aos documentos:
10.7.1. Sob pena de inabilitação, o licitante deverá apresentar os documentos exigidos em
original, cópia autenticada, ou cópia não autenticada, que deverá estar acompanhada dos respectivos
originais para autenticação por servidor do Município de São Lourenço do Sul, ou ainda por publicação em
órgão da imprensa oficial.
10.7.2. Não serão aceitos protocolos em substituição a documento solicitado.
10.7.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
10.7.3.1. Em nome do licitante, com número do CNPJ e respectivo endereço;
10.7.3.2. Em nome da sede, se o licitante for sede da empresa (matriz);
10.7.3.3. Em nome da filial, se o licitante for filial da empresa, salvo aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz);
10.7.3.4. Datados dos últimos noventa dias da data prevista para a abertura dos envelopes,
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor ou por outra norma legal.
10.7.4. A documentação, na fase pertinente, será examinada e rubricada pela pregoeira e pela
Equipe de Apoio e anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja
documentação apresente irregularidades.
10.7.5. A documentação exigida para atender ao disposto nos itens n° 10.3, 10.4 e 10.5 exceto as
declarações, poderá ser substituída, conforme disposto no parágrafo 3° do art. 32 da Lei n° 8.666/93, por
Certificado de Registro Cadastral.
10.7.6. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos
subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante.
10.7.7. Havendo superveniência e/ou fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as
penalidades legais cabíveis.
10.7.8. Os documentos exigidos para habilitação serão encaminhados à pregoeira, no prazo de
até três dias úteis, após a sessão na forma descrita no item 10.7.1, para:
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO 070/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
Endereço/Telefone/Email/Contato
10.7.9. O prazo que trata o item 10.7.8 poderá ser prorrogado a critério da pregoeira.
10.7.10. Os documentos emitidos por meio eletrônico serão verificados pela Administração quanto
a sua autenticidade.
10.7.11. Para obter os benefícios das Leis Complementares 123/2006, 147/2014 e 155/2016 e
suas alterações, deverá ser apresentada toda a documentação solicitada, mesmo com restrição.
10.7.11.1. Havendo alguma restrição na documentação, será assegurado o prazo de cinco dias
úteis a partir da declaração do proponente vencedor, prorrogável por igual período, a critério da
Administração, para regularização da documentação.
10.7.11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Artigo 43 da Lei
Complementar 123/06 e suas alterações, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
10.7.12. Poderão ser admitidos, pela pregoeira, erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
11. DA HABILITAÇÃO:
11.1. Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação do item 10,
de acordo com o solicitado, devidamente atualizada, atendendo plenamente o edital.
12. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:
12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio
eletrônico, através do Portal de Compras Públicas.
12.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido.
12.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
13. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO:
13.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico,
através do Portal de Compras Públicas, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública.
13.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro decidir sobre a
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
13.3. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 3 (três) dias úteis antes
da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.
13.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização
do certame.
14. DA INTENÇÃO DE RECORRER E DOS PRAZOS PARA RECURSO:
14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão
pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
14.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso.
14.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito
que o licitante pretende que sejam revistos pela pregoeira.
14.4. As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
14.5. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões,
no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente.
14.6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.
14.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados.
14.8. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos bem como
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aqueles encaminhados por meios que não o Portal de Compras Públicas.
14.9. Não terão efeito de recurso, os apontamentos quanto a falhas, irregularidades e vícios no
instrumento convocatório quando indicados após o julgamento. Neste caso se aplicaria o direito de
impugnar, sendo que o mesmo decairá se no momento oportuno não houver objeção.
15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
15.1. Na ausência de recurso a pregoeira adjudicará o objeto do certame e encaminhará o
processo para homologação pela autoridade superior competente.
15.2. A adjudicação do objeto somente será realizada depois de resolvidos os recursos (quando
houver), constatada a regularidade dos atos praticados e finalizada a fase de habilitação.
15.3. A homologação da licitação será realizada pela autoridade competente após a adjudicação
do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.
16. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
16.1. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
16.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, a mesma será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência e a ocorrência será registrada na ata gerada pelo sistema.
17. DA VINCULAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ASSINATURA DO CONTRATO:
17.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar a ata de registro de
preços em até três dias úteis.
17.2. Será registrado na ata o menor preço para cada item.
17.3. A Ata de Registro de Preços caracteriza o vínculo contratual entre o Município e a Licitante,
estando esta designada a cumprir as condições estabelecidas neste edital, inclusive sujeita às
penalidades.
17.4. A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as
contratações que dele poderão advir ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição
dos mesmos bens/serviços, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições.
17.5. Dentro da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar contrato administrativo decorrente da ata de registro, nas condições estabelecidas
no ato convocatório, devendo o licitante comparecer no prazo de três dias úteis para sua assinatura.
17.6. O fornecedor deverá atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, desde que não ultrapassem a estimativa de consumo anual estabelecida na proposta
financeira, acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) a critério da Administração.
17.7. Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao
praticado no mercado a Administração tomará as seguintes providências:
17.7.1. Convocará o fornecedor visando a negociação para redução dos preços e sua adequação
aos praticado pelo mercado;
17.7.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
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17.7.3. Convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
17.8. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
17.8.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes
do pedido de fornecimento; e
17.8.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
17.9. O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
17.9.1. Pela Administração, quando:
a) O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;
b) O fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
c) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro
de Preços;
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
f) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
17.9.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito devidamente protocolada neste
órgão, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu
origem ao registro de preços.
17.10. A comunicação do cancelamento do preço registrado por parte da Administração nos
casos previstos no item 17.9.1 será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
17.11. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado não o exime da entrega
dos bens já solicitados pelo órgão, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório.
17.12. A segunda ou a terceira classificada só poderão fornecer à Administração quando houver
se esgotado a capacidade de fornecimento da primeira, mas deverá fazê-lo pelo preço da primeira.
17.13. A licitante detentora ficará obrigada a atender todas as ordens de fornecimento emitidas
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega dela decorrente for prevista para
data posterior ao vencimento da ata.
17.14. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
do contrato ou da ata de registro de preços.
17.15. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante
poderá ser 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 ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e na
legislação vigente.
17.16. Caso o licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo estipulado,
nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 8666/93, será convidado o licitante remanescente na ordem de
classificação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa de 10% sobre o valor do contrato, cumulada
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com a pena de suspensão do direito de participar de licitação.
18. DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO
18.1. Após a homologação da licitação e assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato, será
encaminhada a Autorização de Compras, de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes, ao
licitante vencedor, que deverá, em até 10 (dez) dias, a partir do recebimento da mesma, efetuar a entrega
dos produtos, no setor de almoxarifado da Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul, sito à Rua Cel.
Alfredo Born, 145, centro, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.
18.2. A entrega, a carga e a descarga dos produtos são de responsabilidade da empresa
vencedora, assim como acondicionar e transportar os produtos de forma correta, garantindo a conservação
dos mesmos.
18.3. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
18.4. A Comissão de Recebimento receberá provisoriamente, com base no art. 73 da lei
8.666/93.
18.5. O objeto deste Edital será considerado entregue mediante atesto da Comissão de
Recebimento designada pelo Prefeito Municipal, quanto à fiel observância das especificações do Edital e
seus Anexos.
18.6. Havendo rejeição dos bens, na hipótese de estarem em desacordo com as especificações
em que foram licitados, o licitante vencedor deverá retirá-los, de onde estiverem armazenados, no prazo
de quarenta e oito horas da comunicação para assim proceder, sob pena de multa moratória
correspondente a 0,5% sobre o preço dos bens rejeitados, por dia de armazenamento excedente,
facultado ao Município devolver os bens ao local de origem mediante remessa com frete a pagar, para cuja
providência desde já expressamente autorizada.
18.7. A contratada deverá substituir ou regularizar, no prazo de cinco dias úteis e sem ônus
para a municipalidade os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as
especificações solicitadas.
18.8. A empresa vencedora deverá responsabilizar-se por todo ônus relativos ao fornecimento
dos materiais, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega no local de
destino.
18.9. Os produtos de higiene pessoal, os cosméticos e os saneantes, devem possuir
registro na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, observando-se o disposto nos itens
10.1.3 e 10.1.3.1 do presente instrumento convocatório.
18.10. Entendendo conveniente, a Administração, poderá a qualquer tempo, solicitar testes e/ou
análises de produto entregue, junto a entidades tecnicamente habilitadas para tal procedimento, cujas
despesas correrão por conta do licitante.
18.10.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo
pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do lote proposto.
19. DO PAGAMENTO
19.1. Os pagamentos serão efetuados em até trinta dias contados da data da efetiva entrega,
devidamente comprovada pelo aceite da Nota Fiscal pelo responsável do recebimento do objeto no
Município.
19.2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
19.3. O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
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documentação apresentada no procedimento licitatório salvo disposições contidas na IN n° 006/2004 da
DRCI/GSCI (crimes de internet).
19.4. A contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência, conta corrente) para
depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM (Sistema Integrado de
Administração Financeira dos Estados e Municípios).
19.5. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços e/ou correção monetária.
20. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
20.1. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, será
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.
21. DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO
21.1. Pelo inadimplemento das obrigações seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, o licitante, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades:
21.1.1. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar), deixar de apresentar a
documentação exigida no certame, manter comportamento inadequado durante o pregão: impedimento de
licitar e contratar Administração pelo prazo de até cento e oitenta dias;
21.1.2. Apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar os serviços:
impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
21.1.3. Pequenas irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
21.1.4. Atraso injustificado na entrega do bem, até o limite de cinco dias, multa diária de 0,5%
sobre o valor do contrato;
21.1.5. Atraso injustificado na entrega do bem, até o limite de dez dias, será considerado
inexecução parcial: multa de 10% sobre o valor do contrato;
21.1.6. Atraso injustificado na entrega do bem, até o limite de trinta dias, será considerado
inexecução total: impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos e
multa de 20% sobre o valor do contrato;
21.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso
21.3. O impedimento de licitar e contratar também se aplica aos integrantes do cadastro de
reserva que, quando convocados, não honrarem o compromisso assumido.
22. OUTRAS DISPOSIÇÕES
22.1. É facultado a pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da
licitação, as diligências necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente das propostas.
22.2. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela pregoeira,
auxiliado pela equipe de apoio, que decidirá com base na legislação em vigor.
22.3. A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou
supressões de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
22.4. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
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quaisquer outros documentos.
22.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições de
fornecimento, seja para um ou vários itens que compõem o objeto deste Pregão, sujeitando-se o licitante
às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal 8.666/93.
22.6. O licitante, que motivadamente, queira retirar ou desistir da proposta ou lance postado para
qualquer item, somente poderá fazê-lo antes do encerramento do item pelo sistema. O cancelamento
ou desistência posterior implica na aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação vigente.
22.7. Mais informações serão prestadas aos interessados das 8h às 14h, na Sede da Prefeitura
Municipal de São Lourenço do Sul - Central de Compras e Licitações, Rua Coronel Alfredo Born, 202,
Centro, na cidade de São Lourenço do Sul/RS, pelo telefone (53) 3251-9563, pelo e-mail:
licitacao@saolourencodosul.rs.gov.br ou através dos sítios eletrônicos www.saolourencodosul.rs.gov.br e
www.portaldecompraspublicas.com.br.
22.8. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do
licitante vencedor para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
22.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulála por ilegalidade, mediante despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar, conforme art. 49 da
Lei Federal nº 8.666-93.
22.10. Para agilidade dos trâmites, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o
seu endereço, e-mail e os números de telefone atualizados.
22.11. As impugnações, recursos, resultados e demais atos pertinentes a este edital poderão ser
consultados no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, que será atualizado a cada nova etapa do
pregão.
22.12. Serão devidamente publicados e divulgados todos os atos pertinentes a esta licitação, que
sejam passíveis de divulgação tais como: comunicações, consultas e respostas aos interessados e nomes
dos vencedores da licitação. Publicar-se-á nos sítios eletrônicos www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.saolourencodosul.rs.gov.br a homologação da presente licitação.
23. DOS ANEXOS
23.1. Fazem parte deste Edital de Licitação, os seguintes anexos:
• Anexo I – Modelo de Proposta, valor de referência e endereços para entrega;
• Anexo II – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
• Anexo III – Declaração de Enquadramento ME/EPP;
• Anexo IV – Declaração de Não Utilização de Trabalho de Menor;
• Anexo V – Termo de Credenciamento;
• Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.

São Lourenço do Sul/RS, 02 de dezembro de 2019.

Helena Peske
Pregoeira
Decreto 5.172/2019
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA E VALORES DE REFERÊNCIA
(Este documento é parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico 70/2019)
Item Quant Unid Descrição do item

1

320

Pc

2

8963

Un

3

1368

L

4

1384

L

5

879

Un

6

450

Un

7

30

Un

8

1056

Un

9

885

Un

10

260

Un

11
12
13

1080
20
10

Un
Un
Un

14

8235

Un
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Absorvente higiênico íntimo, feminino,
descartável, de uso externo, tamanho e
espessura
normal,
sem
abas,
hipoalergênico, formato anatômico, com
absorção eficiente e bordas devidamente
acabadas,
constituído
por
camada
protetora macia e impermeável, com linhas
adesivas. Composição mínima: papel,
celulose,
polipropileno,
adesivo
termoplástico, polietileno. Pacote com, no
mínimo, 08 unidades.
Água sanitária, embalagem com 02 l,
princípio ativo com Teor de Cloreto ativo
entre 2,0 e 2,5 %, composição de cloro
hidróxido de sódio e água, carbonato de
cálcio
Álcool gel, álcool etílico hidratado 70%,
INPM. Composição básica: álcool etílico.
Embalagem
de
plástico
resistente,
contendo 1 litro sem perfume. Prazo de
validade de no mínimo 06 (seis) meses
Álcool, etílico hidratado 46,3 INPM,
embalagem com 01 litro
Amaciante de roupa, aspecto líquido
viscoso, concentrado, solúvel em água,
embalagem plástica, aplicação amaciante
artigos têxteis, frasco com 2 litros.
Aparelho de barbear descartável com 02
lâminas
Avental de napa branco reforçado 1,20 x
0,70 cm, 3 cordas.
Cera líquida, amarela, para piso de
madeira, cerâmicos ou sintéticos, ação
antiderrapante embalagem com 750 ml
Cera líquida, auto brilho incolor, para piso
de madeira, cerâmicos ou sintéticos, ação
antiderrapante embalagem com 750 ml,
Cera líquida, auto brilho, vermelha, para
pisos de madeira, cerâmicos ou sintéticos,
ação antiderrapante embalagem com 750
ml
Creme dental com 90 g com flúor
Creolina, 50 ml
Creolina, embalagem com 500 ml
Desinfetante, embalagem com 02 l,
Contendo no mínimo: nonil fenol etoxilado,
formol,
benzalionico,
izotiazolinonas

Marca

Valor Unitário

Valor Total

R$ 5,28

R$ 1.689,60

R$ 5,84

R$ 52.343,92

R$ 9,95

R$ 13.607,04

R$ 7,03

R$ 9.724,91

R$ 5,98

R$ 5.258,18

R$ 3,12

R$ 1.402,50

R$ 10,60

R$ 318,00

R$ 6,98

R$ 7.374,40

R$ 5,78

R$ 5.115,30

R$ 6,99

R$ 1.817,40

R$ 4,12
R$ 11,99
R$ 27,39

R$ 4.446,00
R$ 239,80
R$ 273,90

R$ 5,09

R$ 41.916,15
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corante e fragrância.

15

261

Un

16

373

Un

17

370

Un

18

4112

Un

19

359

Un

20

300

Un

21

1160

Un

22

111

Un

23

20

Un

24

200

Un

25

969

Un

26

45

Un

27

70

Un

28

300

Un

29

982

Pc

30

3530

Un
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Desodorante
ambiental,
aerosol,
embalagem com 360 ml, acqua marine
Desodorante
ambiental,
aerosol,
embalagem com 360 ml, lavanda
Desodorante sanitário, contendo 01
unidade de 35 gramas e 01 suporte
plástico
Detergente líquido lava louças contendo
no mínimo a seguinte composição:
tensoativos oniônicos e não iônicos,
conservantes sequestrante, espessante,
coadjuvante corante, extrato vegetal e
essência natural embalagem 500 ml
Escova de nylon para limpeza de vaso
sanitário, cabo de plástico com no mínimo
30 cm de comprimento, com suporte.
Escova dental, adulto, macia, tamanho
médio
Escova dental, infantil, extra macia,
tamanho médio.
Escova para chão oval 13 x 07 cm com
cerdas em nylon
Escova para mamadeira, de silicone,
policarbonato,
nylon
e
elastômero
termoplástico.
Escova para unhas com cerdas macias,
confere uma limpeza eficiente que não
agride a pele. Ideal para escovar e lavar as
unhas. Possui alça diferenciada, que
facilita o manuseio e proporciona mais
praticidade durante o uso.
Esfregão de aço indicado para remover as
sujeiras mais difíceis das louças.
Recomendada a utilização em superfícies
de utensílios não espelhados, vidro, aço
inoxidável, louças, fornos, assadeiras,
churrasqueiras, grelhas e ferramentas.
Indispensável para esfregar alimentos e
gorduras.
Espanador de pó, tamanho grande 50 cm
com pena
Espanador de pó, tamanho médio 30 cm
com pena
Esponja de banho, tamanho médio
Esponja de lã de aço carbono, pacote
contendo 08 unidades cada, peso liquido
de 60 g
Esponja sintética para louças tipo dupla
face, com espuma de poliuretano em uma
das faces e com abrasivo na outra;
formato retangular

R$ 14,43

R$ 3.764,93

R$ 11,37

R$ 4.239,52

R$ 2,90

R$ 1.073,74

R$ 2,05

R$ 8.439,88

R$ 8,23

R$ 2.953,67

R$ 2,89

R$ 865,50

R$ 1,84

R$ 2.134,40

R$ 4,70

R$ 521,70

R$ 12,90

R$ 258,00

R$ 4,42

R$ 883,33

R$ 2,64

R$ 2.558,16

R$ 30,03

R$ 1.351,20

R$ 26,26

R$ 1.838,43

R$ 4,57

R$ 1.370,00

R$ 2,18

R$ 2.143,22

R$ 1,12

R$ 3.967,72
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31

95

Pc

Esponja sintética para louças tipo dupla
face, com espuma de poliuretano em uma
das faces e com abrasivo na outra;
formato
retangular;
com
ação
antibactericida, pacote contendo 04
esponjas.

32

100

Pc

Fraldas descartáveis para criança com
sistema de absorção e fecho ajustável,
tamanho G com no mínimo 50 unidades.

R$ 47,25

R$ 4.725,33

33

200

Pc

Fraldas descartáveis para criança com
sistema de absorção e fecho ajustável,
tamanho GG com no mínimo 50 unidades

R$ 42,99

R$ 8.598,00

34

100

Pc

Fraldas descartáveis para criança com
sistema de absorção e fecho ajustável,
tamanho XG com no mínimo 42 unidades

R$ 53,95

R$ 5.394,50

35

100

Pc

Fraldas descartáveis para crianças com
sistema de absorção e fecho ajustável,
tamanho M com no mínimo 50 unidades

R$ 54,99

R$ 5.499,00

36

100

Pc

Fraldas descartáveis para crianças com
sistema de absorção e fecho ajustável,
tamanho P com no mínimo 50 unidades

R$ 40,31

R$ 4.030,50

37

72

Tub

R$ 12,38

R$ 891,60

38

255

Tub

R$ 9,36

R$ 2.385,95

39

12

R$ 28,16

R$ 337,92

40

32

R$ 9,49

R$ 303,68

41

85

R$ 45,90

R$ 3.901,50

42

204

R$ 15,35

R$ 3.130,38

43

5

R$ 19,78

R$ 98,88

44

150

R$ 11,51

R$ 1.726,50
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Inseticida mata barata, aerosol, com 300
ml
Inseticida mata insetos, aerosol, com 300
ml

Inseticida para cupins em madeira seca,
aerosol, com 400 ml
Inseticida para mosquito e mosca, aerosol
Tub com 300 ml
Kit Limpeza (balde, vassoura bruxa
Un tamanho 14 l, torcedor, cabo, borda oval),
com selo INMETRO
Lava roupas, líquido - composição
tensoativos
aniônicos,
neutralizante,
emulsificante, sequestrante, branqueador,
ótico,
gricerina,
espessantes,
Un conservantes, corantes, fragrância na
água. Componentes ativos: lauril éter
sulfato de sódio e ácido linear
alquibenzeno sulfônico, embalagem com 2
litros.
Lava roupas, líquido poder acelerador composição
tensoativos
aniônicos,
neutralizante, emulsificante, sequestrante,
branqueador, ótico, gricerina, espessantes,
Un conservantes, corantes, fragrância na
água. Componentes ativos: lauril éter
sulfato de sódio e ácido linear
alquibenzeno sulfônico, embalagem com 3
litros.
Limpa forno, com aplicador interno,
Pote embalagem com 230 g

Tub

R$ 3,44

R$ 326,48
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45
46

105
558

Un
Un

47

157

Un

48

27

Un

49

24

Un

50

211

Un

51

25

Cx

52

312

Par

53

218

Par

54

750

Par

55

106

Par

56

150

Par

57

320

Par

58

270

Par

59

69

Un

60

20

Un

61

12

Un

62

58

Un

63

138

Un

64

212

Un

65

6

Pc

66

202

Cx
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Limpa vidro, em spray, com 500 ml
Limpa vidro, embalagem com 500 ml
Limpador Instantâneo Multiuso para
limpeza de cozinhas, banheiros, pias,
azulejos, plásticos e esmaltados, fogões e
superfícies
laváveis.
Indicado
para
remover gorduras, fuligem, poeira, marcas
de dedos e saltos riscos de lápis,
Composição:
Tensoativo
Catiônico,
Tensoativo Não Iônico, Sequestrante,
Conservante, Corante, Fragrância e Água.
Componente ativo: Amina quaternária de
coco etoxilada C9 11 e álcool etoxilado.
Embalagem contendo 500 ml. Validade
mínima 06 meses
Lixeira plástica com tampa basculante 20
litros
Lixeira plástica com tampa basculante 50
litros
Lustra móveis, embalagem com 200 ml;
Luva cirúrgica caixa com 100 unidades,
tamanho M
Luva de borracha, tamanho grande
Luva de borracha, tamanho grande,
antiderrapante
Luva de borracha, tamanho médio
Luva de borracha, tamanho médio,
antiderrapante
Luva de borracha, tamanho pequeno
Luva de látex antiderrapante tamanho
grande
Luva de látex antiderrapante tamanho
médio
Mop para limpeza em algodão, cabo em
madeira
Mop para limpeza em algodão, cabo em
madeira com balde e espremedor manual
Óleo de peroba, com 200 ml
Pá de lixo metal, com cabo comprido de
madeira
Pá de lixo plástica pequena, cabo curto
Palha de Aço Nº2 é poderosa na remoção
de resíduos e manchas, pode ser usada
para remover excesso de tinta e gesso,
limpar acabamentos de madeira, pisos de
madeira e assoalho, remover ferrugem,
papel de parede e verniz. Remove
resíduos e manchas em superfícies de
metal, removendo até riscos de utensílios
em cobre e bronze.
Palito de dente higiênico (envelopado) com
1.000 unidades
Palito

de

dente

higiênico

com

100

R$ 8,53
R$ 6,62

R$ 895,91
R$ 3.695,36

R$ 5,08

R$ 798,08

R$ 46,54

R$ 1.256,67

R$ 55,62

R$ 1.334,88

R$ 5,51

R$ 1.162,08

R$ 25,29

R$ 632,33

R$ 5,79

R$ 1.806,48

R$ 8,45

R$ 1.841,01

R$ 3,85

R$ 2.887,50

R$ 8,45

R$ 895,17

R$ 3,85

R$ 577,50

R$ 6,50

R$ 2.080,00

R$ 6,50

R$ 1.755,00

R$ 12,40

R$ 855,60

R$ 46,20

R$ 924,00

R$ 15,70

R$ 188,40

R$ 11,89

R$ 689,62

R$ 6,19

R$ 853,53

R$ 1,09

R$ 230,02

R$ 13,50

R$ 81,00

R$ 0,89

R$ 178,77
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67

1422

Un

68

676

Un

69

1013

Un

70

520

Pc

71

7490

Pc

72

1780

Pc

73

5580

Pc

74

530

Pc

75

1325

Pc

76

100

Un

77

255

Un

78

78

Un

79
80

180
276

Un
Un

81

1207

Un

82

4

Un

83
84
85

230
133
756

Pc
Un
Un
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unidades
Pano de chão tamanho 0,60 x 0,42 cm,
própria para limpeza geral de qualquer
ambiente, alta absorção, excelente para
limpeza doméstica ou industrial.
Pano de limpeza multiuso com 5 unidades
Produto desenvolvido com tecnologia da
proteção
Antibacteriana,
eliminando
proliferação de bactérias e mau cheiro. É
de alta absorção e enxágüe rápido e fácil.
Medindo: 33cm x 55cm
Panos para pia em flanela amarela medida
mínima de 57 x 26 cm (100% algodão).
Papel
higiênico,
300
m,
branco,
embalagem com 08 unidades, não
reciclado, folha simples de alta qualidade,
picotado - texturizado, com 100% de fibras
celulósicas e sem fragrância
Papel higiênico, 60 m x 10 cm, branco,
embalagem com 04 unidades, folha
simples de alta qualidade, picotado texturizado,
com
100%
de
fibras
celulósicas e sem fragrância
Papel higiênico, 60 m x 10 cm, branco,
embalagem com 08 unidades, não
reciclado, folha simples de alta qualidade,
picotado – texturizado, com 100% de fibras
celulósicas e sem fragrância
Papel toalha jornal com pacote 1000
unidades
Papel toalha, branco, 100% fibras naturais,
folhas intercaladas tamanho 20 x 23 cm,
com 1000 folhas
Papel toalha, branco, picotado embalagem
com 02 unidades
Pastilha sanitária adesiva, com 3
unidades, fragrância pinho ou lavanda
Pincel médio para pintura, com cabo de
madeira, 02 polegadas.
Pincel pequeno, cerda natural, 01
polegada
Raticida de 25 gramas
Refil para vassoura de bruxa
Rodo com cabo de madeira, tamanho
grande
Rodo metálico com cabo em alumínio
tamanho 30 cm comprimento
Sabão azul ativo pacote com 05 unidades
Sabão de coco barra com 400 g
Sabão em barra glicerina com 400 g

R$ 5,89

R$ 8.375,58

R$ 5,08

R$ 3.431,83

R$ 2,05

R$ 2.076,65

R$ 38,29

R$ 19.909,07

R$ 6,12

R$ 45.838,80

R$ 8,98

R$ 15.984,40

R$ 10,62

R$ 59.241,00

R$ 9,07

R$ 4.807,10

R$ 4,18

R$ 5.531,88

R$ 6,75

R$ 675,00

R$ 7,99

R$ 2.037,45

R$ 5,90

R$ 460,20

R$ 1,51
R$ 28,14

R$ 270,90
R$ 7.766,64

R$ 12,48

R$ 15.063,36

R$ 27,61

R$ 110,43

R$ 10,17
R$ 2,99
R$ 4,30

R$ 2.337,95
R$ 397,67
R$ 3.247,02
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86

1966

Pc

87

674

Un

88

50

Un

89

41

Un

90

974

Un

91

8

Un

92

10

Pc

93

337

Un

94

1201

Un

95

40

Pc

96

470

Pc

97

6110

Pc

98

220

99

Sabão em pó, embalagem plástica com 01
kg. (tensoativo aniônico, alcanizante,
coadjuvante, pigment blue ci 15/4160,
fragrância, branqueador óptico, lipase,
amilase e protease e veiculo) ativo: ácido
dodecil benzeno sulfonato de sódio
Sabonete glicerinado, embalagem com 90
g
Sabonete líquido com extrato perfumado
com 500 ml

R$ 7,25

R$ 14.248,59

R$ 2,86

R$ 1.924,27

R$ 10,20

R$ 509,83

R$ 23,58

R$ 966,58

R$ 1,26

R$ 1.229,68

R$ 3,30

R$ 26,40

R$ 18,39

R$ 183,85

R$ 6,10

R$ 2.055,70

R$ 5,39

R$ 6.473,39

R$ 122,00

R$ 4.880,00

R$ 13,00

R$ 6.110,00

Saco plástico para lixo 100 litros, 75 x 90
cm, embalagem com 10 unidades

R$ 3,43

R$ 20.942,03

Pc

Saco plástico para lixo 15 litros, 39 x 58
cm, embalagem com 10 unidades

R$ 2,69

R$ 591,80

4170

Pc

Saco plástico para lixo 30 litros, 59 x 62
cm, embalagem com 10 unidades

R$ 4,15

R$ 17.291,60

100

4

Pc

Saco plástico para lixo 40 litros, com 100
unidades, gram. 0,8

R$ 48,00

R$ 192,00

101

5270

Pc

Saco plástico para lixo 50 litros, 63x 80
cm, embalagem com 10 unidades

R$ 2,61

R$ 13.754,70

102

10

Pc

Saco plástico resistente tamanho 30 kg
embalagem com 100 unidades 0,9 mm
espessura, para embalar alimentos.

R$ 90,00

R$ 900,00

103

20

Un

Sacos alvejados para limpeza 40 cm x 70
cm, 100% algodão

R$ 1,96

R$ 39,20

PE 70-2019

Sabonete líquido erva-doce, embalagem 5
litros, perolado, PH neutro, com densidade
pastosa para uso em saboneteira vertical
Sabonete perfumado e hidratante, 90 g
Saboneteira plástica Composição: Resina
Plástica com Pigmento. Medida: Largura
7,2cm, 10 cm de Comprimento e 4,5 cm de
Altura.
Saco coletor para aspirador de pó,
compatível com o modelo Electrolux
A10N1, modelo água-pó, 1.200 W, com 03
unidades
Saco escuro para pano de chão
confeccionado com fios de algodão e
resíduos têxteis, tecido com textura lisa e
cor cinza, sendo ideal para o uso de
limpeza em geral. 50% fio de Resíduo
têxtil 50%; Fio 100% Algodão; 89 gramas
Medida 45 cm x 75 cm
Saco para guardanapo em algodão (Prato)
- 44x68cm - Branco Liso
Saco
para
silagem
preto
75x105x0,018cm - 50 und
Saco plástico para freezer 5 kg 28 x 42
cm, com 100 unidades
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104

991

105

150

106

150

107
108

79
69

109

20

110

75

111

166

112

172

113

918

114

190

Saponáceo ativo, embalagem com 300g,
líquido
Shampoo infantil para cabelos normais
Un 350 ml (uso diário)
Shampoo para cabelos normais com 350
Un ml (uso diário)
Pote Soda caustica com 500grs
Pote Soda cáustica, embalagem com 1 kg
Talco infantil embalagem 200 g protege a
pele do bebê contra a umidade e o atrito
que podem causar irritações e assaduras.
Un Frasco ergonômico, fácil de abrir e fechar.
Sem
corantes,
dermatologicamente
testado.
Touca de proteção capilar tipo rede, na cor
Cx branca, em tecido lavável, com elástico,
com 100 unidades
Trincha grande cabo em polipropileno,
Un monofilamento, cerdas em nylon 18 x 08
cm.
Vassoura com cepa e cerdas de palha,
Un com cabo em madeira
Vassoura com cerdas de nylon, com cabo,
05 carreiras de cerdas, com cepa plástica
Un rosqueável e capa protetora em
polipropileno
Vassoura de bruxa 100% algodão com
Und cabo em madeira

Tub

R$ 6,56

R$ 6.497,66

R$ 12,58

R$ 1.887,00

R$ 7,18

R$ 1.076,25

R$ 12,29
R$ 17,93

R$ 970,91
R$ 1.236,83

R$ 9,50

R$ 190,00

R$ 8,14

R$ 610,13

R$ 4,73

R$ 785,18

R$ 21,55

R$ 3.705,91

R$ 15,94

R$ 14.628,33

R$ 16,63

R$ 3.158,75

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Entrega: conforme edital
Telefone........................................
e-mail ...........................................
Forma de Pagamento: Conforme Edital
Declaro que conheço e cumprirei as condições do Edital – ....................
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Este documento é parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico 70/2019)
PREGÃO ELETRÔNICO 70/2019
A empresa____________________________ (razão social), CNPJ nº ______________________
(Número do CNPJ), com sede na ___________________________(endereço completo), por intermédio de
seu representante legal, ___________________________(nome completo do representante legal), CPF
nº ___________________ e RG nº _______________________ DECLARA que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe e seus anexos, estando
ciente de todos os seus termos.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

__________________(município do Licitante), ______de___________de 2019 (data).

(Assinatura do representante legal)
_______________________________________
(Nome do representante legal)
(RG do representante legal)
(Cargo/função do representante legal)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP
(Este documento é parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico 70/2019)

PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019
A empresa____________________________ (razão social), CNPJ nº ______________________
(Número do CNPJ), com sede na ___________________________(endereço completo), por intermédio de
seu representante legal, ___________________________(nome completo do representante legal), CPF
nº ___________________ e RG nº _______________________ DECLARA que se ENQUADRA como
__________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra: se Microempresa
(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) ou Cooperativa), não
havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007. DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe
poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese
de falsidade da presente declaração.

__________________(município do Licitante), ______de___________de 2019 (data).

(Assinatura do representante legal)
_______________________________________
(Nome do representante legal)
(RG do representante legal)
(Cargo/função do representante legal)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR
(Este documento é parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico 70/2019)
A empresa____________________________ (razão social), CNPJ nº ______________________
(Número do CNPJ), com sede na ___________________________(endereço completo), por intermédio de
seu representante legal, ___________________________(nome completo do representante legal), CPF
nº ___________________ e RG nº _______________________ DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. A empresa está ciente de
que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em rescisão deste.

__________________(município do Licitante), ______de___________de 2019 (data).

(Assinatura do representante legal)
_______________________________________
(Nome do representante legal)
(RG do representante legal)
(Cargo/função do representante legal)
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ANEXO V

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Este documento é parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico 70/2019)
A empresa____________________________ (razão social), CNPJ nº______________________
(Número do CNPJ), com sede na ___________________________ (endereço completo), CREDENCIA o
Senhor(a) ________________ (nome completo) residente e

domiciliado a______________________

(endereço completo), telefone_________________ (número de telefone), e-mail_________________
(endereço de e-mail), CPF

nº___________________(número

do

CPF

do

credenciado),

RG__________________ (número do RG do credenciado), conferindo-lhe todos os poderes necessários à
prática de quaisquer atos relacionados ao Edital de Pregão Eletrônico 70/2019, assim como os poderes
específicos para assinar a ata de registro de preços e o contrato.

__________________(município do Licitante), ______de___________de 2019 (data).

(Assinatura do diretor, sócio gerente ou equivalente)
_______________________________________
(Nome do diretor, sócio gerente ou equivalente)
(RG do diretor, sócio gerente ou equivalente)
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ANEXO VI
(Este documento é parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico 70/2019)
Pregão Eletrônico 70/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
........./2019
Aos ............................ de 2019, compareceram de um lado o Município de São Lourenço do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº.
87.893.111/0001-52, com sede administrativa localizada na Rua Coronel Alfredo Born, 202, bairro Centro,
CEP nº. 96.170-000, na cidade de São Lourenço do Sul, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr.
Rudinei Harter inscrito no CPF sob o nº 350.174.650-49, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e a
empresa abaixo qualificada, doravante denominada DETENTORA DA ATA, que firmam a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº....../2019, processo licitatório nº ......../2019, que selecionou a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando a eventual Aquisição de Material de Higiene e Limpeza. De acordo
com as especificações constantes no Edital.
A partir dessa data, ficam registrados e classificados os preços do fornecedor a seguir
relacionado, estando os mesmos em conformidade com as exigências editalícias:
(fornecedor)............................., CNPJ nº ............................., com sede na Rua
.........................., (nº)........., (bairro)....................., (cep).........................., (município).....................,
(estado)....................
Representada nesse ato, por seu representante legal, Sr(a)................................, portador do
CPF/CNPJ nº .................................
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a Aquisição de Material
de Higiene e Limpeza em conformidade com as especificações constantes no Edital, seus anexos,
propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais
integram este instrumento.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
1. A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura.
2. A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações
que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição dos mesmos
bens/serviços, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
3. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o termo de contrato administrativo decorrente da ata de registro de preços nas
condições estabelecidas no ato convocatório, devendo o licitante comparecer no prazo de 03 (três) dias
úteis para sua assinatura.
3.1 Caso o licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo estipulado,
nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, será convidado o licitante remanescente na ordem de
classificação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa de 10% sobre o valor do contrato, cumulada
com a pena de suspensão do direito de participar de licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
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1. O preço ofertado para o fornecimento do objeto de registro será o de menor preço por ITEM
como segue:
Item Quant Unid
Descrição
Marca
Valor
Valor total
Unitário
01
02
03
(...)
2. Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao
praticado no mercado a Administração tomará as seguintes providências:
2.1 Convocará o fornecedor visando a negociação para redução dos preços e sua adequação aos
praticado pelo mercado;
2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e convocará
os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO
1. O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
1.1 Pela Administração, quando:
a) O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;
b) O fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
c) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro
de Preços;
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas;
f) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
g) A comunicação do cancelamento do preço registrado por parte da Administração nos casos
previstos no item 1.1 será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante
nos autos que deram origem ao registro de preços.
1.2. Pelo fornecedor, quando:
a) mediante solicitação por escrito devidamente protocolada neste órgão, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de
preços.
a.1) A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado não o exime da entrega
dos bens já solicitados pelo órgão, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1. A solicitação de fornecimento será encaminhada por meio de Autorização de Compras, de
acordo com a necessidade das secretarias requisitantes, ao licitante vencedor, que deverá, em até 10
(dez) dias, a partir do recebimento da mesma, efetuar a entrega dos produtos, no setor de almoxarifado da
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul, sito à Rua Cel. Alfredo Born, 145, centro, das 8h às 14h, de
segunda a sexta-feira.
2. A entrega dos itens será parcelada de acordo com as necessidades das secretarias
requisitantes.
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3. Os produtos entregues deverão obedecer ao disposto no edital de Pregão Eletrônico 70/2019,
seus anexos, proposta da licitante e legislação vigente.
4. Os produtos a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
5. A Nota Fiscal/Fatura que acompanhará o objeto deverá obrigatoriamente conter a identificação
dos itens a que se refere.
6. Havendo rejeição dos bens pela Comissão de Recebimento, na hipótese de estarem em
desacordo com as especificações e condições em que foram licitados, o(s) licitante(s) vencedor (es)
deverá (ão) retirá-los, do lugar onde se encontram armazenados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
comunicação para assim proceder, sob pena de multa moratória correspondente a 0,5% sobre o preço dos
bens rejeitados, por dia de armazenamento excedente - facultado ao Município devolver os bens ao local
de origem mediante remessa com frete a pagar, para cuja providência desde já expressamente autorizada.
CLÁUSULA QUINTA - DO REEEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
1. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.° 8.666-93, será
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇOES
1. Compete à contratante:
a) Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes da Ata de Registro de Preços,
ficando lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição do item, respeitada a legislação relativa
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário preferência em igualdade de condições, sem que caiba
recurso ou indenização;
b) Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados, quando solicitado pelo
fornecedor, no prazo máximo de 30 dias;
c) Emitir autorização de compra;
d) Proceder à fiscalização da contratação, mediante o controle do cumprimento de todas as
obrigações relativas ao fornecimento;
e) Efetuar o pagamento em até o 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal com a
devida conferência pela comissão de recebimento.
2. Compete à contratada:
a) Entregar os bens/serviços nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender
todos os pedidos de contratação durante o período de vigência da ata de registro de preços, independente
da quantidade ou valor;
b) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários até 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o § 1 do artigo 65 da Lei de licitações;
c) Manter durante a vigência da ata de registro de preços, a compatibilidade de todas as
obrigações assumidas e as condições de habilitação exigidas na licitação;
d) Substituir o produto recusado pela comissão de recebimento no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena da aplicação de penalidades cabíveis;
e) Atender a demanda da contratante, durante a fase de negociação de revisão de preços,
fornecendo os bens/serviços de acordo com preços inicialmente registrados, garantida compensação de
valores a partir da data do protocolo de solicitação;
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto do registro de preços;
CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
1. Pelo inadimplemento das obrigações seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, o licitante, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades:
a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar), deixar de apresentar a
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documentação exigida no certame, manter comportamento inadequado durante o pregão: impedimento de
licitar e contratar Administração pelo prazo de até cento e oitenta dias;
b) Apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar os serviços:
impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
c) Pequenas irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
d) Atraso injustificado na entrega do bem, até o limite de cinco dias, multa diária de 0,5% sobre o
valor do contrato;
e) Atraso injustificado na entrega do bem, até o limite de dez dias, será considerado inexecução
parcial: multa de 10% sobre o valor do contrato;
f) Atraso injustificado na entrega do bem, até o limite de trinta dias, será considerado
inexecução total: impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos e
multa de 20% sobre o valor do contrato;
23.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso
23.3. O impedimento de licitar e contratar também se aplica aos integrantes do cadastro de
reserva que, quando convocados, não honrarem o compromisso assumido.
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições
estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. Prefeito Rudinei Harter,
representando O Município de São Lourenço do Sul e pelo Sr. (a) __________, CPF nº _________,
Carteira de Identidade _________, representando a EMPRESA REGISTRADA.

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
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