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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 18/2017
REFERÊNCIA: EDITAL Nº 18/2017
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP
Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado através do programa “Kit Proposta”, deverá
ainda ser impressa a mesma após a cotação e obrigatoriamente ser entregue esta ao pregoeiro ou CPL.
Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE, a proposta através de arquivo com extensão. KIT. O executável
deverá ser obtido através do site www.muitoscapoes.rs.gov.br ou pelo e-mail: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br,
onde o fornecedor/licitante deverá instalar o executável e preencher apenas os campos MARCA VALOR
UNITÁRIO. O PREENCHIMENTO DEVERÁ SER FINALIZADO NO KIT PROPOSTA
a)

Itens sem cotação deverá ficar vazio.

OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual para preenchimento da proposta,
www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção Licitações.
OBSERVAÇÃO: A empresa participante do certame que não se fará presente no dia da abertura do envelope
contendo a documentação, poderá enviar junto com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do prazo
legal a que tem direito para interposição de eventual recurso ou impugnação na fase de habilitação, desde que
seja habilitada a participar do certame.

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS , através de sua representante legal, a Exmª.
Prefeita Municipal, Rita de Cássia Campos Pereira, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, conforme objeto descrito, a qual será processada e julgada em
conformidade com a Lei Federal n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
nº 761/2009, de 09 de outubro de 2009, e suas alterações posteriores, aplicando-se,
subsidiariamente, as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, as normas
estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 bem como às normas
estabelecidas no presente edital e demais especificações anexas. A sessão pública do PREGÃO
será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Dorval Antunes
Pereira, nº 950 - Centro, Muitos Capões/RS, RS, no dia 12 de julho de 2017 às 9 horas,
quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
O credenciamento, o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos
para o referido Pregão, que será realizado será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, situada na
Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950 - Centro, Muitos Capões/RS, RS, no dia 12 de julho de 2017 às 9 horas, e os
atos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em
epígrafe, conforme a seguinte programação:
Dia – 12 DE JULHO
2017
09 horas
Início do credenciamento e entrega dos envelopes propostas nº01, habilitação
nº02.
09h30min.
Análise do credenciamento e abertura dos envelopes propostas.
10horas
Suspensão da sessão para análise das propostas apresentadas, e inclusão dos
dados e informações das propostas no sistema do pregão.
O horário de reinício da Reinício da sessão - apresentação do resultado da análise das propostas e a
sessão será informada classificação das mesmas.
pelo pregoeiro.
Após, o início da etapa de lances e demais atos pertinentes.
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A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da
sessão. O pregoeiro informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes.
I - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de
equipamentos de proteção individual - EPI’s, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e demais condições
estabelecidas neste edital. (DIVERSAS SECRETARIAS)
1.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão da
Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Somente poderão participar do pregão Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que
legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e que atendam
às condições de credenciamento do presente edital.
2.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios.
2.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;
b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93;
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Muitos Capões;
d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de Muitos Capões;
e) Sociedade estrangeira que não funcione no país.
f) Não forem Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentadas as seguintes documentações:
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2 - Tratando-se de procurador(a), a procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.1.3 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios
previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo
VII deste edital.
3.2 - O representante legal e/ou procurador(a) deverá identificar-se através de documento oficial que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá
representar apenas uma credenciada.
3.4 - As licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR, não se fazendo representar durante a sessão
de lances, ficarão impossibilitadas de praticar os lances, negociar preço, interpor recursos e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame que exijam comparecimento pessoal.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo
VI ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.1.1 - Os licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR também deverão apresentar a
declaração acima juntamente com a proposta comercial.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:
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Razão Social do Proponente
Envelope nº01 – Proposta
Pregão nº 18/2017
CNPJ:
E-MAIL:
TEL:
Razão Social do Proponente
Envelope nº02 – Habilitação
Pregão nº 18/2017
CNPJ:
E-MAIL:
TEL:
4.2.1 - A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do
licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega.
4.2.2 - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº 2 - Habilitação antes do envelope nº1 Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de
seu conteúdo e rubricado por todos os presentes.
4.3 - A proposta deverá ser elaborada no programa (Kit.proposta) e impressa fisicamente e entregue juntamente com
o (pen drive) para importação dos dados da proposta.
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em vias originais, por qualquer processo de
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) ou
por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
5.1.1 – Razão social, endereço e CNPJ;
5.1.2 - Número do processo e do pregão para registro de preços;
5.1.3 - Descrição do objeto ofertado, com indicação da marca;
5.1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional. Nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, seguros, saúde,
hospedagem, segurança pessoal, alimentação, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, comerciais,
remuneração, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
5.1.5 - No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a vírgula, serão
consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais.
5.1.6 - Obedecer a sequência de apresentação dos itens tal como ele consta do Anexo I do presente
instrumento.
5.2 - Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
5.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.
5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter a documentação a seguir relacionada, que diz respeito
a:
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;
6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "b" deste subitem 6.1.1 não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste pregão.
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6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da apresentação de CND –
Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
d) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou Certidão Conjunta
PGFN/RFB;
e) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual que se fará mediante a apresentação de: Certidão
Negativa (ou Positiva com efeitos de Negativa) relativa a ICMS – Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Prestação dos Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação;
ou Certidão Negativa (ou Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Tributários da Dívida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Estado/Coordenadoria da Dívida Ativa;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
g) As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida deste item 6.1.2, mesmo que os
documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições.
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
6.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida
pelo cartório do distribuidor do estabelecimento principal (sede) da pessoa jurídica, com data de
emissão não superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação.
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da
licitação, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) fornecidas por pessoa jurídica de
direito público ou privado, com clara identificação de seu subscritor.
6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
6.1.5.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
(Anexo II).
6.1.5.2 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal do licitante que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor
de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 6º da Constituição Federal e na forma da
Lei nº 9.854, de 26/10/99, conforme modelo anexo (Anexo V).
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
OBSERVAÇÃO: A empresa participante do certame que não se fará presente no dia da
abertura do envelope contendo a documentação, poderá enviar junto com a
documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do prazo legal a que tem direito para
interposição de eventual recurso ou impugnação na fase de habilitação, desde que seja
habilitada a participar do certame.
6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 6.1.3.1) onde é solicitado o prazo de
90 (noventa) dias.
6.2.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação
deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os
documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.2.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
7.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo será realizada a sessão pública de processamento do Pregão para
recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante apresentar identificação e se for o caso,
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comprovante da existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais
atos inerentes ao certame.
7.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes, entregarão ao(à) pregoeiro(a) para credenciamento
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com modelo no Anexo
VI e VII deste Edital; e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.3 - Analisado os credenciamentos, serão lançados em atas os nomes dos representantes legais e/ou procuradores
dos licitantes.
7.3.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes.
7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus
anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) Cujos preços forem excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado;
d) Cujos preços globais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexequíveis. Serão considerados
inexequíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo Licitante.
7.4.1 - No que diz respeito aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros,
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta.
7.4.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.5 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO POR ITEM,
observadas as especificações exigidas neste Edital.
7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços,
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.6.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário dos itens.
7.7 – O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.7.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
7.8.1 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante,
para efeito de posterior ordenação das propostas.
7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de
lances, em ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
7.11 - Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes no subitem 19.1 deste Edital.
7.12 - O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
7.13 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o Envelope nº02, contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) Substituição e apresentação de documentos, inclusive, via fac-símile, sendo que as vias originais ou autenticadas
dos documentos transmitidos via fac-símile deverão ser apresentadas no prazo de até 03 (três) dias úteis;
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
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7.15.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.15.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
7.16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e
declarado provisoriamente vencedor do certame.
7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei Complementar
nº 123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7.18 - O licitante declarado vencedor, nos termos dos itens anteriores, terá o seu preço registrado na ata que será
formalizada.
7.18.1 - Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores de bens ou prestadores de
serviços quantos concordarem, respeitada a ordem de classificação, decidindo-se eventual empate nos
moldes estabelecidos neste edital.
7.19 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases
preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo(a) pregoeiro(a) e pelos representantes credenciados,
ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão
previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, a
adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
8.3 - Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.6 – A adjudicação será realizada pelo pregoeiro nos termos deste Edital.
8.7 - A adjudicatária em relação a qual se tenha constado restrição ou ressalva no tocante à respectiva regularidade
fiscal ao tempo da etapa de habilitação, deverá ela demonstrar a correção da falta no prazo de cinco (5) dias úteis,
que se seguirem à adjudicação, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, mediante prévio pedido
da interessada, sob pena de decair do direito à assinatura da ata, sem prejuízo da imposição das sanções previstas no
item 19.1 deste edital;
8.8 - Quando a Adjudicatária se recusar a entregar a documentação exigida, assinar a ata de registro de preços, bem
como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedora, poderão ser retomados, em sessão
pública, os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 7.17 deste edital.
8.8.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação
do aviso.
8.8.2 - A divulgação do aviso ocorrerá na aba Publicações Oficiais do Município veiculação no endereço
eletrônico da municipalidade (www.muitoscapoes.rs.gov.br).
IX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – Homologado o resultado da licitação, será celebrada a ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso
para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação, de acordo com o item 8.8.2.
9.2 – O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via e-mail ou meio
equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.
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9.3 – O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, sem
prejuízo das penalidades estipulados no item XIX deste edital
9.4 – A ata firmada observará a minuta do Anexo VIII deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos 57,
58 e 65 da Lei 8.666/93.
X – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
10.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
10.1.1 – Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência,
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem
como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor
do bem ou prestador do serviço será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua
adequação ao mercado.
XI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:
11.1. 1 – descumprir as condições da ata de registro de preços;
11.1. 2 – recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
11.1. 3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
11.1. 4 – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
11.1. 5 – for impedido de licitar e contratar com a Administração.
XII – DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO
12.1 – As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas por autorização de fornecimento.
12.2 – O(s) interessado(s) receberão a Autorização de fornecimento, através de e-mail ou outro meio equivalente;
valendo o comprovante do e-mail ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento.
12.2.1 – O(s) interessado(s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da convocação, para retirar a
Autorização de fornecimento na Prefeitura do Município de Muitos Capões, caso seja frustrado o envio nos
termos do item 12.2.
XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
13.1 - Não será exigida garantia contratual.
XIV – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) LICITANTE (S) REGISTRADOS
14.1 – Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado
cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
14.1.1. – Assinar a Ata de Registro de Preços;
14.1.2. – Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo
de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;
14.1.3. – Entregar os bens ou executar os serviços no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de
Referência – Anexo I, deste Edital;
14.1.4. – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste
Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados ou da execução de serviços;
14.1.5. – Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão
de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
14.1.6. – Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam
fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;
14.1.7. – Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;
14.1.8. – Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na
regularidade do fornecimento.
XV – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
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15.1 – Compete à Prefeitura:
15.1.1 – A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
15.1.2 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme
modelo Anexo – VIII;
15.1.3 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os
quantitativos de contratação definidos;
15.1.4 – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
15.1.5 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
15.1.6 – Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);
15.1.7 – Indicar o gestor do contrato.
XVI – DA ENTREGA DO OBJETO
16.1 – A(s) empresa(s) licitante(s) participantes do Registro de Preços deverá(ão) efetuar a entrega do objeto à
Prefeitura na forma, quantidades e prazos, definidos na Autorização de fornecimento não podendo ultrapassar os
prazos limites estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
16.2 – Entregue o objeto, esse será recebido:
I. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação contida no
Anexo I (Termo de Referência) do Pregão nº 18/2017;
II. Definitivamente – após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e conseqüente aceitação, que ocorrerá
expressa ou tacitamente, depois de decorridos 30 (trinta) dias da data do recebimento provisório.
16.3.
Fica assegurado à Prefeitura o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com
as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a empresa licitante vencedora obrigada a substituir e/ou
reparar os itens irregulares no prazo estipulado pela Prefeitura.
XVII – DO PAGAMENTO
17.1 - O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota
Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal
manifestação.
17.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo
ICMS.
17.1.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor
contratado.
17.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para
que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de
pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 17.1.
17.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
17.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE,
bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em
relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 17.2.
XVIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
18.1 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º
do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo
artigo.
XIX - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO
19.1 - O Adjudicatário que se recusar, nos termos do item 8.8 deste edital, a entregar a documentação exigida, a
assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedor,
ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes
penalidades:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Muitos Capões, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos;
b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.
19.2 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das
seguintes sanções pela CONTRATANTE:
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19.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;
19.2.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os
seguintes limites:
19.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, decorridos
30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão,
em razão da inexecução total.
19.2.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o descumprimento de
condições e obrigações assumidas.
19.2.2.3 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por
inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações
contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, caso o atraso
ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no item 19.2.2.1 ou os serviços forem prestados
fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
19.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Muitos
Capões. (pelo prazo de até 05 anos)
19.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.
19.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação
do ato.
19.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso
fortuito.
19.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também
aplicada àqueles que:
19.5.1 - Retardarem a execução do pregão;
19.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
19.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
19.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da
notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado
judicialmente se julgar conveniente.
19.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das infrações
cometidas.
XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem
que seja devida qualquer indenização aos interessados.
20.2 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Central de Licitações e Contratos, sita
a Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950, Centro, Muitos Capões-RS, telefone (54)3612-2102 ou pelo e-mail:
licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br;
20.3 - Os atos do(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Apoio representados pela análise e julgamento de recursos,
esclarecimentos e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados no site oficial da Prefeitura Municipal
de Muitos Capões, na aba, Publicações Oficiais disponibilizados no endereço www.muitoscapoes.rs.gov.br.
20.4 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
20.5 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes; sendo que eventuais recusas ou impossibilidades de
assinaturas serão registradas expressamente na própria ata.
20.6 - Os atos ocorridos na sessão pública de processamento do pregão terão efeito presuntivo, de modo que não
poderão os licitantes que não se fizerem representar na sessão alegar qualquer prejuízo, em especial, quanto à
formulação de lances e ao exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006.
20.7 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados
pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que desejarem.
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20.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada
junto à Central de Licitações e Contratos, sita a Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950, Centro, Muitos Capões-RS,
telefone (54)3612-2102 ou pelo e-mail: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br
20.9 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
o ato convocatório do Pregão (presencial).
20.9.1 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) e equipe de apoio, auxiliados pelo setor responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
20.9.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
20.10 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, ou através de
protocolo na Seção de Licitações, nos endereços indicados no edital.
20.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
20.12 - Integram o presente Edital :
20.12.1 - Termo de Referência (Anexo I);
20.12.2 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração (Anexo II);
20.12.3 - Modelo de Credenciamento (Anexo III);
20.12.4 - Modelo de Proposta (Anexo IV);
20.12.5 - Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8666/93 (Anexo V);
20.12.6 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos do Edital (Anexo VI);
20.12.7 - Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VII);
20.12.8 - Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VIII)
20.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.
XXI- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :
1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
SEC. ADMINISTRAÇÃO
2. Projeto atividade: 2112 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
3. Natureza da despesa: 3.3.90.30.28 – Material de consumo
4. Fonte de recursos: 001
5. Código reduzido da despesa: 2052
SEC. OBRAS
6. Projeto atividade: 2118 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
7. Natureza da despesa: 3.3.90.30.28 – Material de consumo
8. Fonte de recursos: 001
9. Código reduzido da despesa: 2054
SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
10. Projeto atividade: 2195 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
11. Natureza da despesa: 3.3.90.30.28 – Material de consumo
12. Fonte de recursos: 1022
13. Código reduzido da despesa: 2067
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
14. Projeto atividade: 2173 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
15. Natureza da despesa: 3.3.90.30.28 – Material de consumo
16. Fonte de recursos: 001
17. Código reduzido da despesa: 2064
XXII - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.
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Muitos Capões/RS, 30 de junho de 2017.

RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA
Prefeita

ANEXO I
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES
Pregão Nº 18/2017

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de
equipamentos
de
proteção
individual
–
EPI’s,
de acordo com as especificações, quantitativas máximas e condições mínimas abaixo apresentadas.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS
Item
Qtde Unid. Descrição

1

60

UN

2

60

UN

3

10

PÇ

4

118

PÇ

5

118

PÇ

PROTETOR SOLAR - Com FPS30contra os raios
UVA e UVB, resistente a água e a oleosidade da
pele, embalagem com no mínimo 120 ml, contendo
registro de aprovação no Ministério da Saúde.
CREME PROTETOR PARA A PELE
Creme hidrosolúvel a base de silicone, resistente a
óleos, graxas, solventes, tintas, cola e resinas, com
certificado de aprovação do ministério do trabalho
atualizado. Pote com 200 gramas.
ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA
VISÃO
Com armação e visor em uma só peça de
policarbonato, ângulo de visão de 180º, proteção
lateral com ventilação, podendo ser usado
sobreposto aos óculos corretivos na cor incolor com
proteção UV e certificado de aprovação do
Ministério do Trabalho atualizado.
CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL AZUL
ROYAL COM REFLETIVO - Confeccionado no
tecido Santanense 100% algodão. Cintura com
elástico e cordão, 2 bolsos nas coxas, e 1 na parte de
trás.
TAMANHOS: M
/ G /
GG
Quantidade
30
60
28
CAMISA/JALECO DE BRIM PROFISSIONAL
- Confeccionado no tecido Santanense – Uniforte.

VALOR DE
REFERÊNCIA

30,00

20,00

30,00

65,00

85,00
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100% algodão Fechamento frontal com botões, 1
bolso no peito, manga longa com elástico.
COM LOGO DO MUNICÍPIO (para o licitante
vencedor será disponibilizado)
TAMANHOS: M
/ G /
GG
Quantidade
30
60
28
GUARDA-PÓ DE BRIM AZUL ROYAL M/L ¾
- PROFISSIONAL - Confeccionado no tecido
Santanense – Uniforte. 100% algodão.
Fechamento frontal com botões encartelado, 1 bolso
no peito, 2 bolsos na cintura, manga longa.
Fechamento em 5 fios ponto corrente bitola larga.
COM LOGO DO MUNICÍPIO para o licitante
vencedor será disponibilizado)
TAMANHOS:
M/G
Quantidade
5 5
ALGEMAS EM AÇO - Fabricadas em aço A-36 dentes e catracas fresadas e usinadas catraca em
triplo dente destorcedores em aço a-36 distancia
entre as algemas 4cm abertura máxima 75mm
abertura mínima 55mm acabamento em níquel com
espessura de 15 microns duas chaves de aço 1020
peso 320 gramas
LANTERNA POLICE TATICA BLINDADA
PROVA AGUA - desenvolvida através de sistema
computadorizado a lanterna police é produzida
através de uma barra sólida de aluminio aeronáutico,
proporcionando assim a segurança e a resistência
necessárias à lanterna, e o que lhe confere ótimo
desempenho contra impactos e choquesp roduz
aproximadamente 90 lúmens com anel selado em
ambas as extremidades, sendo resistente à água,
revestimento duramente anodizado , anti corrosão
acionamento tático silencioso no tampão inferior ,
uso contínuo ou em flash eslâmpada comum, opera
com 2 baterias de 3v cr123a (não inclusas)
medidas:tamanho: 12 cm comp x 3 cm diâmetro,
produto lacrado na caixa luz comum.
CINTURÃO DE VIGILANTE EM NYLON
REFORÇADO COMPLETO COM BASTÃO DE
BORRACHA – tamanho G
LUVA FORRADA EM LATEX – cor amarela
tamanho M, punho 26
PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO NO
CANAL AUDITIVO, confeccionado em borracha
de silicone tipo farmacêutico fisiologicamente inerte.
Tamanho único.Características:• Plugues no formato
de pinos com três discos concêntricos de dimensões
variáveis entre 8 mm e 11 mm;
• Neutro e antialérgico;
• Cordão de algodão;
• Atenuação de 16 dB (NRRsf).
Aplicação Sugerida: proteção auditiva do usuário
contra ruídos.
Atenuação: 16 dB

85,00

169,90

85,00

124,00

25,00

2,65
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Tipo de Plug: com cordão em algodão, em
copolímero (silicone)
CAPA DE CHUVA - confeccionadas em PVC, com
manga longa e capuz, na cor amarelo ouro.
TAMNHO G
BOTINA - BIQUEIRA COMPOSITE COM
FECHAMENTO EM ELÁSTICO
Bota/botina de segurança confeccionada em couro
vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm
linhas de espessura, fechamento em elástico,
forração em tecido não tecido transpirável, palmilha
de montagem em tanino dublada ou têxtil resistente
a perfuração fixada/costurada junto ao cabedal
(processo Strobel), biqueira de composite, solado em
PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de
impacto, injetado diretamente ao cabedal.
Atende a NR 10 – Sem componentes metálicos;
Proteção Elétrica e Mecânica;
Biqueira de Composite: Leve, antimagnética,
anticorrosiva e ultraresistente; Palmilha resistente à
perfuração: superflexível e cobre 100% da planta do
pé; Solado isolante em PU Bidensidade.
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho
TAMANHO/quantidade
35
2
36
2
37
3
38
9
39
22
40
30
41
28
42
26
43
4
44
4
OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA
VISÃO ESCURO
Com armação e visor em uma só peça de
policarbonato, ângulo de visão de 180º, proteção
lateral com ventilação, podendo ser usado
sobreposto aos óculos corretivos na cor ESCURA
com proteção UV e certificado de aprovação do
Ministério do Trabalho atualizado.
LUVA ISOLANTE - ELETRECISTA
Com a finalidade exclusiva de oferecer proteção
pessoal contra choques elétricos, as luvas isolantes
de borracha atendem normas específicas ASTM
DI120/ NBR 1066, e apresentam resistência de até
10 KV ( tensão de uso 7500 volts). Disponível na
cor preta e nas classes 1, OBS: Com certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho.
LUVA DE COBERTURA - ELETRECISTA
Luva confeccionada em vaqueta com punho em
raspa natural, com protetor arterial em raspa e tira de
ajuste em vaqueta e fivela plástica para ajuste.
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Utilizada para proteger as luvas isolantes de
perfurações ou material agressivo que possa
comprometer a isolação. OBS: Com certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho.
TAPETE
DE
BORRACHA
ISOLANTE
ELÉTRICO
Fabricado em borracha especial, com superfície
antiderrapante e espessura que varia entre 3,5mm a
6,5mm, com tamanho de 1 m por 1 m, com proteção
de 30 KV e tensão de 26.500 V.
OBS: deve atender a NR10 e a norma ASTM D 1048, deve conter laudo de isolação elétrica, e
certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.
LENÇOL DE BORRACHA ISOLANTE
Fabricado em borracha especial, com resistência a
ozônio, com veucro,proteção de 20 KV, tamanho
1000mmX350mmX3mm. Deve atender as normas:
ANSI / ASTM d1048 e NR10.
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho.
LUVA PROFISSIONAL PARA USO GERAL
Confortável ajusta-se perfeitamente à mão.
Lavável em máquinas de lavar.
Material flexível.
Proteção extra nas pontas e palma garante segurança
e durabilidade.
Tecido neoprene: impermeável e antitranspirante.
Para usos diversos.
PESO 110gr
Altura 10mm
Largura 170mm
Comprimento 230mm
Utilização: uso geral
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho.
MANGA DE PROTEÇÃO PARA ALTA
TENSÃO
Fabricada em borracha natural, ou sintética, ou
combinação de ambas, para proteger o braço e o
antebraço, tensão de ensaio de 20 KV, e tensão
máxima de uso 17.000 V, resistente a camada de
ozônio. Aprovada pelas normas ANSI / ASTM
D1051.
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho.
CONJUNTO CAMISA E CALÇA RISCO 2 –
100% ALGODÃO – UNIFORME
EPI –
ELETRICISTA
O uniforme para eletricista com proteção risco 2,
com proteção garantida contra fogo repentino e arco
elétrico, comprovada pelos testes feitos em
laboratórios internacionais e seu certificado de
aprovação (CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho.TAMANHO GG
- A camisa possui mangas longas, refletivo antichamas, bolso com tampa fechada em velcro e com

300,00

20,00

170,00

492,00

230,00
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porta caneta e fechamento e botões.
- A calça possui refletivos anti-chamas, passantes
para uso de cinto, dois bolsos frontais, dois bolsos
traseiros e fechamento em botões.
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho. NR-10

3 – PRAZOS
3.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão da Secretaria requisitante,
pelo prazo de 12 (doze) meses.
3.2 – A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada em até 10 (DEZ) dias após a expedição da
Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será
efetuada via e-mail com confirmação de leitura ou outro meio hábil.
4 –CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
4.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, Rua Dorval Antunes Pereira, nº 950, Centro,
Muitos Capões-RS, CEP 95.230-000.
4.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e
condições deste Termo de Referência.
4.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo
estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios,
defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
5– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota
Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal
manifestação.
5.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo
ICMS.
5.1.2 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor
contratado.
5.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para
que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de
pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do item 5.1.
5.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
5.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE,
bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em
relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 5.2.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços, compromete-se a:
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão nº
18/2017 e na Ata de Registro de Preços;
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7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades
previstas em lei.

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES
Pregão Nº 18/2017
DECLARAÇÃO

Eu,

............(nome)...........,

CPF:

____________representante

legal

da

firma

..........................., CNPJ__________interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 18/2017), da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do
item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital, que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou
contratar com a Administração

........................... , .... de ............... de 2017.

_________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(carimbo da empresa)

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES
Pregão Nº 18/2017

MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
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(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato
representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos
federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na
modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

.......................... , .... de ............... de 2017

_________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(carimbo da empresa)

RECONHECER FIRMA(S)
ANEXO IV
MODELO - Proposta
Pregão Nº 18/2017
Observação: O preenchimento da proposta deverá ser efetuado através do programa “Kit Proposta”, deverá
ainda ser impressa a mesma após a cotação e obrigatoriamente ser entregue esta ao pregoeiro ou CPL.
Deverá também ser apresentada, em PENDRIVE, a proposta através de arquivo com extensão. KIT. O executável
deverá ser obtido através do site www.muitoscapoes.rs.gov.br ou pelo e-mail: licitamc@muitoscapoes.rs.gov.br,
onde o fornecedor/licitante deverá instalar o executável e preencher apenas os campos MARCA VALOR
UNITÁRIO. O PREENCHIMENTO DEVERÁ SER FINALIZADO NO KIT PROPOSTA
a)

Itens sem cotação deverá ficar vazio.

OBS: Está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal um manual para preenchimento da proposta,
www.muitoscapoes.rs.gov.br na opção Licitações.
Obs.: ATUALMENTE COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LC DA GOVBR, SEGUE O MODELO
DISPONIBILIZADO PELO PROGRAMA FORNECIDO PELO MUNICÍPIO PARA PREENCHIMENTO DO
KIT.PROPOSTA, O QUAL DEVERÁ SER IMPRESSO UMA VIA ASSINADO PELO REPRESENTANTE
LEGAL DA PROPONENTE, JUNTAMENTE COM UM ¨PEN DRIVE¨ PARA IMPORTAÇÃO DOS DADOS
DOS ITENS PROPOSTOS.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
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Fornecedor:
____________________________________
CNPJ
nº
________________________
Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro:
______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP ______________
E-mail: ______________________________________________
Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:_______________________
Telefone para contato ______________________________________
Segue nossa proposta para fornecimento dos itens a seguir:
Item
Qtde Unid. Descrição
PROTETOR SOLAR - Com FPS30contra os raios
UVA e UVB, resistente a água e a oleosidade da
60
UN
1
pele, embalagem com no mínimo 120 ml, contendo
registro de aprovação no Ministério da Saúde.
CREME PROTETOR PARA A PELE
Creme hidrosolúvel a base de silicone, resistente a
60
UN óleos, graxas, solventes, tintas, cola e resinas, com
2
certificado de aprovação do ministério do trabalho
atualizado. Pote com 200 gramas.
ÓCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA
VISÃO
Com armação e visor em uma só peça de
policarbonato, ângulo de visão de 180º, proteção
10
PÇ
3
lateral com ventilação, podendo ser usado
sobreposto aos óculos corretivos na cor incolor com
proteção UV e certificado de aprovação do
Ministério do Trabalho atualizado.
CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL AZUL
ROYAL COM REFLETIVO - Confeccionado no
tecido Santanense 100% algodão. Cintura com
118
PÇ
elástico e cordão, 2 bolsos nas coxas, e 1 na parte de
4
trás.
TAMANHOS: M
/ G /
GG
Quantidade
30
60
28
CAMISA/JALECO DE BRIM PROFISSIONAL
- Confeccionado no tecido Santanense – Uniforte.
100% algodão Fechamento frontal com botões, 1
bolso no peito, manga longa com elástico.
118
PÇ
5
COM LOGO DO MUNICÍPIO (para o licitante
vencedor será disponibilizado)
TAMANHOS: M
/ G /
GG
Quantidade
30
60
28
GUARDA-PÓ DE BRIM AZUL ROYAL M/L ¾
- PROFISSIONAL - Confeccionado no tecido
Santanense – Uniforte. 100% algodão.
Fechamento frontal com botões encartelado, 1 bolso
no peito, 2 bolsos na cintura, manga longa.
10
PÇ
6
Fechamento em 5 fios ponto corrente bitola larga.
COM LOGO DO MUNICÍPIO para o licitante
vencedor será disponibilizado)
TAMANHOS:
M/G
Quantidade
5 5
ALGEMAS EM AÇO - Fabricadas em aço A-36 dentes e catracas fresadas e usinadas catraca em
4
UN triplo dente destorcedores em aço a-36 distancia
7
entre as algemas 4cm abertura máxima 75mm
abertura mínima 55mm acabamento em níquel com

Marca

R$/Unit

R$/Total
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espessura de 15 microns duas chaves de aço 1020
peso 320 gramas
LANTERNA POLICE TATICA BLINDADA
PROVA AGUA - desenvolvida através de sistema
computadorizado a lanterna police é produzida
através de uma barra sólida de aluminio aeronáutico,
proporcionando assim a segurança e a resistência
necessárias à lanterna, e o que lhe confere ótimo
desempenho contra impactos e choquesp roduz
aproximadamente 90 lúmens com anel selado em
ambas as extremidades, sendo resistente à água,
revestimento duramente anodizado , anti corrosão
acionamento tático silencioso no tampão inferior ,
uso contínuo ou em flash eslâmpada comum, opera
com 2 baterias de 3v cr123a (não inclusas)
medidas:tamanho: 12 cm comp x 3 cm diâmetro,
produto lacrado na caixa luz comum.
CINTURÃO DE VIGILANTE EM NYLON
REFORÇADO COMPLETO COM BASTÃO DE
BORRACHA – tamanho G
LUVA FORRADA EM LATEX – cor amarela
tamanho M, punho 26
PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO NO
CANAL AUDITIVO, confeccionado em borracha
de silicone tipo farmacêutico fisiologicamente inerte.
Tamanho único.Características:• Plugues no formato
de pinos com três discos concêntricos de dimensões
variáveis entre 8 mm e 11 mm;
• Neutro e antialérgico;
• Cordão de algodão;
• Atenuação de 16 dB (NRRsf).
Aplicação Sugerida: proteção auditiva do usuário
contra ruídos.
Atenuação: 16 dB
Tipo de Plug: com cordão em algodão, em
copolímero (silicone)
CAPA DE CHUVA - confeccionadas em PVC, com
manga longa e capuz, na cor amarelo ouro.
TAMNHO G
BOTINA - BIQUEIRA COMPOSITE COM
FECHAMENTO EM ELÁSTICO
Bota/botina de segurança confeccionada em couro
vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm
linhas de espessura, fechamento em elástico,
forração em tecido não tecido transpirável, palmilha
de montagem em tanino dublada ou têxtil resistente
a perfuração fixada/costurada junto ao cabedal
(processo Strobel), biqueira de composite, solado em
PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de
impacto, injetado diretamente ao cabedal.
Atende a NR 10 – Sem componentes metálicos;
Proteção Elétrica e Mecânica;
Biqueira de Composite: Leve, antimagnética,
anticorrosiva e ultraresistente; Palmilha resistente à
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perfuração: superflexível e cobre 100% da planta do
pé; Solado isolante em PU Bidensidade.
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho
TAMANHO/quantidade
35
2
36
2
37
3
38
9
39
22
40
30
41
28
42
26
43
4
44
4
OCULOS DE SEGURANÇA DE AMPLA
VISÃO ESCURO
Com armação e visor em uma só peça de
policarbonato, ângulo de visão de 180º, proteção
lateral com ventilação, podendo ser usado
sobreposto aos óculos corretivos na cor ESCURA
com proteção UV e certificado de aprovação do
Ministério do Trabalho atualizado.
LUVA ISOLANTE - ELETRECISTA
Com a finalidade exclusiva de oferecer proteção
pessoal contra choques elétricos, as luvas isolantes
de borracha atendem normas específicas ASTM
DI120/ NBR 1066, e apresentam resistência de até
10 KV ( tensão de uso 7500 volts). Disponível na
cor preta e nas classes 1, OBS: Com certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho.
LUVA DE COBERTURA - ELETRECISTA
Luva confeccionada em vaqueta com punho em
raspa natural, com protetor arterial em raspa e tira de
ajuste em vaqueta e fivela plástica para ajuste.
Utilizada para proteger as luvas isolantes de
perfurações ou material agressivo que possa
comprometer a isolação. OBS: Com certificado de
aprovação do Ministério do Trabalho.
TAPETE
DE
BORRACHA
ISOLANTE
ELÉTRICO
Fabricado em borracha especial, com superfície
antiderrapante e espessura que varia entre 3,5mm a
6,5mm, com tamanho de 1 m por 1 m, com proteção
de 30 KV e tensão de 26.500 V.
OBS: deve atender a NR10 e a norma ASTM D 1048, deve conter laudo de isolação elétrica, e
certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.
LENÇOL DE BORRACHA ISOLANTE
Fabricado em borracha especial, com resistência a
ozônio, com veucro,proteção de 20 KV, tamanho
1000mmX350mmX3mm. Deve atender as normas:
ANSI / ASTM d1048 e NR10.
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho.
LUVA PROFISSIONAL PARA USO GERAL
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Confortável ajusta-se perfeitamente à mão.
Lavável em máquinas de lavar.
Material flexível.
Proteção extra nas pontas e palma garante segurança
e durabilidade.
Tecido neoprene: impermeável e antitranspirante.
Para usos diversos.
PESO 110gr
Altura 10mm
Largura 170mm
Comprimento 230mm
Utilização: uso geral
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho.
MANGA DE PROTEÇÃO PARA ALTA
TENSÃO
Fabricada em borracha natural, ou sintética, ou
combinação de ambas, para proteger o braço e o
antebraço, tensão de ensaio de 20 KV, e tensão
máxima de uso 17.000 V, resistente a camada de
ozônio. Aprovada pelas normas ANSI / ASTM
D1051.
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho.
CONJUNTO CAMISA E CALÇA RISCO 2 –
100% ALGODÃO – UNIFORME
EPI –
ELETRICISTA
O uniforme para eletricista com proteção risco 2,
com proteção garantida contra fogo repentino e arco
elétrico, comprovada pelos testes feitos em
laboratórios internacionais e seu certificado de
aprovação (CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho.TAMANHO GG
- A camisa possui mangas longas, refletivo antichamas, bolso com tampa fechada em velcro e com
porta caneta e fechamento e botões.
- A calça possui refletivos anti-chamas, passantes
para uso de cinto, dois bolsos frontais, dois bolsos
traseiros e fechamento em botões.
OBS: Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho. NR-10

........................... , .... de ............... de 2017.

_________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(carimbo da empresa)
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ANEXO V
Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES
Pregão Nº 18/2017
DECLARAÇÃO

..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....................... e do
CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na condição de
aprendiz”.
........................... , .... de ............... de 2017.

_________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(carimbo da empresa)
ANEXO VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES
Pregão Nº 18/2017

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., representante legal da firma ...........................,
interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Nº 18/2017), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MUITOS CAPÕES, DECLARO, nos termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno
atendimento aos requisitos de habilitação.

.............................. , .... de ............... de 2017.
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_________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(carimbo da empresa)

ANEXO VII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES
Pregão Nº 18/2017

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA
OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa
________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é ( )
microempresa ou ( ) empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49, bem como a exercer o direito de ser habilitada
ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais,
ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da
adjudicação do objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da
lei federal nº 8.666/93.

.............................. , .... de ............... de 2017.

_________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................
(carimbo da empresa)
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ANEXO VIII
MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.......
AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2017

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, através de sua representante legal, a Exmª Prefeita Municipal, Sra.
Rita de Cássia Campos Pereira, no uso de suas atribuições legais, inscrita no Cnpj sob o No.
XXXXXXXXXXXXXXXX, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ/MF n.º xxxxxxxxxxxxxxx estabelecida na xxxxxxxxxxxxxx , em xxxxxxxxx, doravante denominada
DETENTORA(s) DA ATA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto
Municipal 761/2009, de 09 de outubro de 2009 e demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do
Pregão Presencial nº. 18/2017, para registro........................, segundo as clausulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de
equipamentos de proteção individual - EPI’s, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e demais condições
estabelecidas neste edital. (DIVERSAS SECRETARIAS)
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
1. Os valores unitários, itens e quantidades dos bens registrados nesta ata são os constantes na planilha infra
relacionada.
Obs: As especificações técnicas detalhadas do material são as descritas ao edital de Pregão Presencial nº 18/2017.
Nº
Material
Un.
Marca
Qtde. Prç. Un.
Total
Item
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
XXX R$ XXXXXX
R$ XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
1.
A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo setor competente do Município, deverá atender às
seguintes exigências:
1.1.
Os produtos deverão ser entregues parceladamente, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as
necessidades da Secretaria requisitante, em até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da ordem de
fornecimento, pôr conta e risco da licitante no Almoxarifado central, localizada na Rua Dorval Antunes Pereira, 950,
Muitos Capões/RS, em perfeito estado de conservação , em horário a ser estabelecido.
2.
As quantidades previstas nesta ATA, é apenas uma estimativa, podendo ser adquirida para mais ou para
menos, a critério da administração municipal.
3.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e adquirir os
produtos registrados.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS
1.
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da
Lei nº. 8.666/93.
2.
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
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3.
O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos da lei vigente, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa para o Município.
CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado após a entrega dos materiais, em até 15 (quinze) dias, contados da atestação da nota
fiscal/fatura, por Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito bancário em conta corrente, na agência e
estabelecimento bancário a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura, observando a ordem
cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.
a)
A atestação da Nota Fiscal se dará pelo responsável do órgão competente autorizado para o recebimento
dos produtos, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de
devidamente conferidas as quantidades e valores.
b)
A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura, além do número e a data de assinatura do
contrato, os dados bancários: Banco, Agência e nº Conta-Corrente.
c)
O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de
Muitos Capões/RS, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subseqüente.
1.2. Havendo atraso no pagamento incidira sobre o valor devido pelo CONTRATANTE a atualização financeira até
a data do efetivo pagamento, calculada pro-rata die pelo índice estabelecido pelo Governo Federal, exceto se as
ocorrências forem de responsabilidade da CONTRATADA.
2.
A CONTRATADA deverá exibir nas datas de liquidação, obrigatoriamente, o recolhimento relativos a
Seguridade Social (CND do INSS), Certificado de regularidade perante a justiça do trabalho, e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRS do FGTS), devidamente atualizados, sob pena do órgão competente do
CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subseqüentes, sustação essa que só será liberada
mediante apresentação dos mesmos.
2.1.
O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de pagamento, e em
consequência, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus financeiro.
3.
A CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer
consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais
transações.
4.
A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência
total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes no edital e
seus anexos.
5.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, quaisquer
obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito
de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLAUSULA SEXTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS
1.
O prazo de entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias, a partir do recebimento da ordem de
fornecimento e/ou documento equivalente, nos locais pré-estabelecidos, sem ônus para o município.
1.1.
A detentora da ata deverá constar na nota fiscal a data e a hora em que a entrega dos produtos foi feita, além
da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
1.2.
A entrega será feita à pessoa responsável pelo recebimento, no endereço indicado, na cláusula terceira, a
quem caberá conferi-lo e lavrar termo de recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da
conformidade do mesmo com as exigências do edital e seus anexos.
2.
O setor competente terá o prazo máximo de 02 (dois) dias para processar a conferencia dos produtos
entregues, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
do produto entregue em desacordo com as especificações exigidas.
2.1.
Na hipótese de não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pela Detentora da Ata no prazo
máximo de 03 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição num prazo máximo de 03 (três)
dias.
3.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho,
se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou incorreções.
4.
Nos casos da DETENTORA DA ATA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou
se negar a fazer a substituição dos produtos não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo
circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.
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5.
Os produtos somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e aprovados pelo órgão
competente do Município de Muitos Capões, com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a
proposta da DETENTORA DA ATA, que independentemente de transcrição fazem parte integrante desta ata de
registro de preços.
6.
Todos os produtos fornecidos deverão estar estritamente dentro da ficha técnica apresentada pelo Edital e
seus anexos, sob pena da empresa ser considerada inidônea.
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES
1.
Do Município:
1.1.
Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata;
1.2.
Aplicara à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso;
1.3.
Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita
execução do objeto deste instrumento;
1.4.
efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor
competente;
1.5.
Notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção.
2.
Da Detentora da Ata:
2.1.
Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
2.2.
Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos.
2.3.
Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
2.4.
Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
2.5.
Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos.
CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o
da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.
2.
O Adjudicatário que se recusar, nos termos do item 8.8 deste edital, a entregar a documentação exigida, a
assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedor,
ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes
penalidades:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Muitos Capões, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos;
b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.
2.1 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das
seguintes sanções pela CONTRATANTE:
2.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;
2.1.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os
seguintes limites:
3. 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de
atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
3.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o descumprimento de
condições e obrigações assumidas.
3.2 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução
do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a
entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite
de trinta dias, estabelecido no item 19.2.2.1 ou os serviços forem prestados fora das especificações
constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
4. - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Muitos Capões. (pelo
prazo de até 05 anos)
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5. - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.
6. - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade
da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
7. - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso
fortuito.
8. - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também
aplicada àqueles que:
8.1 - Retardarem a execução do pregão;
8.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
8.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
9. - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da
notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado
judicialmente se julgar conveniente.
10. - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das infrações
cometidas.
CLAUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
1.1.
A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
1.2.
A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
administração, sem justificativa aceitável;
1.3.
A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
1.4.
Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;
2.
O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do município.
3.
A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No
caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação em
Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
4.
Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei Federal 8.666/93 e Alterações.
5.
A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento,
caso não aceitas as razões do pedido.
CLAUSULA DÉCIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
1.
A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de registro de Preços, serão autorizados, em cada caso,
pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de compras os quantitativos das aquisições..
1.1.
A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente,
autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
1.2.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro de
preços, será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
SEC. ADMINISTRAÇÃO
22. Projeto atividade: 2112 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
23. Natureza da despesa: 3.3.90.30.28 – Material de consumo
24. Fonte de recursos: 001
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25. Código reduzido da despesa: 2052
SEC. OBRAS
26. Projeto atividade: 2118 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
27. Natureza da despesa: 3.3.90.30.28 – Material de consumo
28. Fonte de recursos: 001
29. Código reduzido da despesa: 2054
SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
30. Projeto atividade: 2195 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
31. Natureza da despesa: 3.3.90.30.28 – Material de consumo
32. Fonte de recursos: 1022
33. Código reduzido da despesa: 2067
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
34. Projeto atividade: 2173 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
35. Natureza da despesa: 3.3.90.30.28 – Material de consumo
36. Fonte de recursos: 001
37. Código reduzido da despesa: 2064
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.
Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Presencial nº. 18/2017, seus anexos e a
proposta/lance da Detentora desta ata.
2.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as
disposições da Lei Federal 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal 761/2009, de 09 de outubro de 2009, no que não
colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
1.
As partes elegem o Foro da Comarca de Vacaria/RS, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que for, para dirimir quaisquer duvidas ou questões oriundas da presente ata.
2.
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata de Registro de
Preços, aceitam cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a presente ata em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para que produza os seus devidos e legais efeitos.
Muitos Capões, XXXXXXXXXXXXXX de XXXXX.

_____________________
Empresa Detentora da Ata
Representante Legal:
CPF:

_____________________________
Município de Muitos Capões
Rita de Cássia Campos Pereira
Prefeita

Testemunhas (1) e (2)

