MUNICÍP IO D E BOM RETIRO DO SUL
SETOR D E LIC ITAÇÕ ES

EDITAL DE PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2016
Mu ni cípi o de Bo m Re ti ro do Sul
Edi ta l de Pregã o Pres en ci a l de Regi s tro de Pre ços n º 09/ 2016
Ti po de jul ga men to : Men o r p re ço po r i tem
Pro ces s o n º 432/ 2016
Edital de Pregão Presencial de Registro de Preços visando à
aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme quantidades e
especificações constantes no Anexo I deste Edital.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL, no uso de suas a tribui ções , torna públi co, para conheci mento
dos interessados , que às 15 horas, do dia 31 do mês de março do ano de 2016, na sala de reuniões do Setor de Li ci ta ções ,
localizada na Rua Senador Pinhei ro Ma chado, nº 35, se reuni rá o pregoei ro e a equipe de apoio, designados pela Porta ria nº
168/2013, com a finalidade de receber propos tas e documentos de habilita ção, objeti vando a aquisi ção de ma teriais de cons trução,
conforme quantidades e especi fica ções constantes no Anexo I deste Edi tal .
O presente certame li ci ta tório reger-se-á pelas disposi ções da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementa r nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas al tera ções ,
demais legislações pertinentes e, ainda , pelo estabelecido no presente Edi tal e nos seus anexos .
1. DO OBJETO:
1.1. A presente Li ci ta ção tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pa ra futuras aquisições de ma teriais de
construção, conforme quantidades e especifi ca ções cons tantes no Anexo I des te edi tal.
1.2. O sistema de registro de preços não obriga a Administração a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.
1.3. A validade da Ata de Regis tro de preços será de 12 (doze) meses .
1.4. As empresas lici tantes que apresenta rem produtos que não atendam as especi fi cações terã o seus i tens
des classificados.
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Pa ra pa rticipa ção no certame, a li citante, além de a tender ao disposto no i tem 7 des te edi tal, deverá apresenta r a
sua propos ta de preço e documentos de habili taçã o em envelopes distintos , la crados , não transpa rentes , identi fi cados ,
respecti va mente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte ins cri ção:
AO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

AO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2016

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2016

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

Pregão Presencial de Registro de Preços nº 09/2016 – Processo Administrativo nº 432/2016

1

MUNICÍP IO D E BOM RETIRO DO SUL
SETOR D E LIC ITAÇÕ ES

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A l i ci tante deverá apresenta r-se pa ra credenciamento junto ao pregoei ro, di retamente, por meio de seu
representante legal, ou a tra vés de procurador regularmente cons tituído, que devida mente identifi cado e credenciado, será o ún i co
admitido a intervi r no procedimento lici ta tório, no interesse da representada .
3.1.1. A identifi ca ção será realizada , excl usi vamente, a tra vés da apresentação de documento de identi dade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apres entada fora dos
envelopes.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma :
a) se representada di retamente, por meio de di rigente, proprietá rio, sócio ou assemelhado, deverá apresenta r:
a.1) cópia do respecti vo Es ta tuto ou Contra to Social em vi go r, devi damente registrado;
a.2) documento de eleição de seus a dminis tradores , em se trata ndo de sociedade comercial ou de s ociedade por
a ções ;
a.3) i ns cri ção do ato cons ti tuti vo, a companhado de prova de di retoria em exercício, no caso de sociedade ci vil ;
a.4) decreto de autori za ção, no qual esteja m expressos seus poderes pa ra exercer di rei tos e assumi r obri ga ções em
decorrência de tal inves tidura e pa ra prá ti ca de todos os demais a tos inerentes ao certa me, em se tra tando de empresa ou
sociedade es trangei ra em funci onamento no Pa ís ;
a.5) regis tro comercial , se empresa indi vi dual.
b) se representada por procurador, deverá apresenta r:
b.1) i nstrumento públi co ou pa rti cular de procura ção, es te com a fi rma do outorgante reconhecida , em que conste
os requisitos míni mos previs tos no a rt. 654, § 1º, do Código Ci vil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas
com poderes pa ra a outorga de procura çã o, o nome do outorgado e a indi ca ção de amplos poderes pa ra da r lance(s) em li ci ta ção
públi ca; ou
b.2) ca rta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da li ci tante, comprova ndo a exis tência dos
necessá rios poderes pa ra formula ção de propos tas e pa ra prá ti ca de todos os demais a tos inerentes a o certa me.
Observação 1: Em a mbos os casos (b.1 e b.2), o ins trumento de manda to deverá es ta r a companha do do ato de
inves tidura do outorgante como representante legal da empresa.

Pregão Presencial de Registro de Preços nº 09/2016 – Processo Administrativo nº 432/2016

2

MUNICÍP IO D E BOM RETIRO DO SUL
SETOR D E LIC ITAÇÕ ES

Observação 2: Cas o o contra to social ou o es ta tuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a ca rta de
credenciamento pa ra o representante da empresa , a fal ta de qualquer uma invalida o documento pa ra os fins des te procedimento
li cita tóri o.
3.4. Pa ra exercer os di rei tos de oferta r lances e/ou manifes ta r intenção de recorrer, é obri ga tório a li ci tante fazer se representa r em todas as sessões públicas referentes à li ci ta ção.
3.5. A empresa que pretender se utiliza r dos benefícios previstos nos a rt. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, des te edi tal , de verã o apresenta r, fora dos envelopes , no momento
do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.5.1. As coopera ti vas que tenham a uferido no ano calendá rio anteri or, recei ta bruta a té o li mi te de 3.600.000,00
(três milhões e seis centos mil reais), goza rão dos benefícios previstos nos a rt. 42 a 45 da Lei Complementa r 123, de 14 de
dezembro de 2006, dis ciplinados nos i tens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edi tal, conforme o disposto no a rt. 34, da Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes , no momento do credenciamento, declaração, firmada por
contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâ mbulo des te edital , na presença das li citantes e demais pessoas
presentes à sessão públi ca do pregão, o pregoei ro, i nicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 DOCUMENTAÇÃO.
4.2. Uma vez ence rrado o pra zo pa ra a entrega dos envelopes a ci ma referidos, nã o será a cei ta a pa rti cipa ção de
nenhuma li ci tante reta rda tá ria.
4.3. O pregoei ro realizará o credenciamento das interessadas, a s qu a i s de ve rã o :
a) comprova r, por meio de ins trumento próprio, poderes pa ra formulação de ofertas e lances verbais , bem como
pa ra a prá ti ca dos demais atos do certa me;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
5. DA PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta , cujo prazo de validade é fi xado pela Adminis tra ção em no mínimo 60 (sessenta ) dias, deverá ser
apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubri cadas , sendo a úl tima datada e assinada pelo representante legal da
empresa, ser redi gida em lingua gem cla ra, sem rasuras , ressal vas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) Razão social da empresa ;
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b) Preço unitá ri o l íquido, indicado em moeda na cional, onde deverão esta r incluídas quaisquer vantagens,
aba timentos , impostos, ta xas e contribui ções sociais, obriga ções tra balhistas, p revi denciá rias, fiscais e comerciais, que
eventualmente i ncidam s obre a opera ção ou, ainda , despesas com tra nsporte ou tercei ros , que correrão por conta da li ci tante
vencedora ;
c) Des cri ção completa do produto ofertado, incluindo ma rca , modelo, referências e demais dados técni cos ;
Observação: Serão considerados , pa ra fins de julgamento, os valores cons tantes no preço a té, no má xi mo, duas
casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, ta mbém em eventual contra tação.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Veri fi cada a conformidade com os requisitos es tabelecidos neste edi tal , a autora da oferta de valor mais bai xo e
as das ofertas com preços a té 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessi vos , na forma
dos i tens subsequentes , a té a proclama ção da vencedora.
6.2. Não ha vendo, pelo menos , 03 (três ) ofertas nas condi ções definidas no subi tem anterior, poderão as autoras
das melhores propos tas, a té o má ximo de 03 (três ), oferecer novos lances , verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos em suas propos tas es cri tas.
6.3. No curso da sessão, as a utoras das propos tas que atenderem aos requisitos dos i tens anteri ores serão
convidadas , i ndi vidualmente, a apresenta rem novos lances , verbais e sucessi vos , em valores dis tintos e decres centes , a pa rti r da
autora da propos ta classifi cada em segundo lugar, a té a proclama ção da vencedora .
6.4. Cas o duas ou mais propos tas iniciais apresentem preços iguais , será realizado sorteio pa ra determina ção d a
ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a pala vra à lici tante, obedecida à
ordem prevista nos i tens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a pala vra a li citante, es ta disporá de 05 (cinco minutos ) pa ra apresenta r nova propos ta .
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá ha ver desis tência dos lances já ofertados, sujei tando-se a proponente desis tente às penalidades
constantes no i tem 13 des te edi tal.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal , quando convocada pelo pregoei ro, i mpli ca rá na excl usão da
li citante da etapa competi ti va e, consequentemente, no i mpedimento de apresenta r novos lances , sendo mantido o úl timo preço
apresentado pela mes ma, que será considerado pa ra efei to de ordena ção das propos tas.
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6.9. Cas o não seja oferta do nenhum lance verbal, será verifi cada a conformidade entre a propos ta es cri ta de menor
preço unitá rio e o valor esti mado pa ra a contra ta ção, podendo o pregoei ro negociar di retamente com a proponente pa ra que seja
obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competi ti va da r-se-á quando, convocadas pelo pregoei ro, as lici tantes
ma nifes ta rem seu desinteresse em apresenta r novos lances.
6.11. Encerrada a eta pa competi ti va e ordenadas as ofertas , de a co rdo com o menor preço apresentado, o
pregoei ro veri fica rá a acei tabilidade da propos ta de valor mais baixo, compa rando-a com os valores consignados em planilha de
cus tos , decidindo moti vadamente a respei to.
6.12. A classifica ção dar-se-á pela ordem cres cente de preços propos tos e a cei tá veis . Será decla rada vencedora a
li citante que oferta r o menor preço unitá rio, desde que a propos ta tenha sido apresentada de a cordo com as especifi ca ções des te
edi tal e seja compa tível com o preço de mercado.
6.13. Serão des classificadas as propos tas que:
a) não a tenderem às exi gências contidas no objeto des ta lici ta ção;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas ;
c) a frontem qualquer dispositi vo legal vi gente, bem como as que não a tenderem aos requisi tos do i tem 5;
b) conti verem opções de preços alterna ti vos ou que apresentarem preços manifes tamente inexequíveis .
Observação: Quaisquer inserções na propos ta que visem modifi ca r, extingui r ou criar di rei tos , sem previsão no
edi tal , serão tidas como inexis tentes , aproveitando-se a propos ta no que não for confli tante com o ins trumento convoca tório.
6.14. Não serão consideradas , pa ra jul gamento das propos tas , va ntagens não previstas no edi tal.
6.15. Encerrada a sessão de lances, será veri fi cada a ocorrência do empa te fi cto, previs to no a rt. 44, §2º, da Lei
Complementa r 123/06, sendo assegura da, como cri tério do desempate, preferência de contra ta ção pa ra as mi croempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperati vas que a tenderem ao item 3.5.1, des te edi tal.
6.15.1. Entende-se como empa te ficto a quelas situa ções em que as propos tas apresentadas pela mi croempresa e
pela empresa de pequeno porte, bem como pela coopera ti va , sejam superiores em a té 5% (cinco por cento) à propos ta de menor
valor.
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do i tem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A mi croempresa , a empresa de pequeno porte ou a coopera ti va detentora da propos ta de menor valor será
convoca da pa ra apresenta r, no pra zo de 05 (cinco) minutos , nova propos ta , inferior àquela considerada , a té então, de menor
preço, situa ção em que será decla rada vencedora do certame.
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b) Se a mi croempresa , a empresa de pequeno porte ou a coopera ti va , convoca da na forma da al ínea anterior, não
apresenta r nova propos ta , inferior à de menor preço, será fa cul tada, pela ordem de classifica ção, às demais mi croempresas,
empresas de pequeno porte ou coopera ti vas rema nescentes, que se enquadra rem na hipótese do item 6.15.1 des te edi tal, a
apresenta ção de nova propos ta, no prazo previs to na alínea a deste i tem.
6.17. Se nenhuma mi croempresa , empresa de pequeno porte ou coopera ti va , sa tisfizer as exigências do i tem 6.16
des te edi tal, será declarado vencedor do certa me o li ci tante detentor da proposta ori gina riamente de menor valor.
6.18. O dis pos to nos i tens 6.15 a 6.17, des te edital , não se apli ca às hipóteses em que a propos ta de menor valor
ini cial ti ver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou coopera ti va .
6.19. Da sessão públi ca do pregão será la vrada ata ci rcunstanciada , contendo, sem prejuízo de outros , o registro
das lici tantes credenciadas, as propos tas es cri tas e verbais a presentadas, na ordem de classifica ção, a análise da documenta ção
exi gida pa ra habilita ção e os recursos interpostos.
6.20. A sessão pública não será suspensa , salvo moti vo excepcional , devendo todas e quaisquer informações a cerca
do objeto ser es cla recidas previamente junto ao setor de Li ci ta ções des te Muni cípio, conforme subi tem 14.1 deste edi tal .
6.21. Caso ha ja necessidade de adia mento da sessão públi ca, será ma rcada nova data pa ra continua ção dos
trabalhos , devendo fi ca r inti madas, no mesmo a to, os lici tantes presentes .
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. Pa ra fins de habilita ção nes te pregão, a li ci tante deverá apresenta r dentro do ENVELOPE Nº 02, os segui ntes
documentos :
a) Decla ra ção que a tende ao dispos to no a rtigo 7°, i nciso XXXIII, da Cons ti tui ção Federal , conforme o modelo do
Decreto Federal n° 4.358-02;
b) Decla ra ção de que inexis tem fatos impedi ti vos à sua habilita ção no presente processo lici ta tóri o;
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) regis tro comercial, no caso de empresa indi vidual ;
b) a to cons ti tuti vo, esta tuto ou contra to social em vi gor, devidamente registrado, em se tra tando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por a ções , a companhado de documentos de eleição de seus adminis tradores ;
c) prova de ins cri ção no Ca dastro Na cional de Pessoa Jurídi ca (CNPJ/MF);
d) decreto de a utori za ção, em se tra tando de empresa ou sociedade es trangei ra em funciona mento no Pa ís, e a to
de registro ou autori za ção pa ra funcionamento expedi do pelo órgão competente, quando a a ti vida de assim o exi gi r.
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7.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilita ção, dos documentos referidos no i tem 7.1.2, a
empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto i tem 3 deste edi tal .
7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de ins cri ção no Cadas tro de Contri buintes do Es tado ou do Muni cípio, se houver, rela ti vo ao domi cílio ou
sede do li citante, perti nente ao seu ra mo de a ti vidades ;
b) prova de regula ridade pa ra com a Fazenda Na cional mediante a apresenta ção da Certidão expedida
conjunta mente pela Secreta ria da Recei ta Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fa zenda Na cional – PGFN, referente
a todos os Tri butos Fede rais e à Dívida Ati va da União – DAU por elas adminis trados , nos termos da Porta ria MF nº 358, de 05 de
setembro de 2014;
c) prova de regula ridade com a Fa zenda Es tadual, rela ti va ao domicílio ou sede do li cita nte;
d) prova de regularida de com a Fazenda Muni cipal , relati va ao domi cílio ou sede do li ci tante;
e) prova de regula ridade (CRF) junto ao Fundo de Ga ran tia por Tempo de Servi ço (FGTS);
7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débi tos inadi mplidos perante a Justi ça do Trabalho, mediante a apresenta ção de certi dão
nega ti va (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidaçã o das Leis do Tra balho, a prova da pelo Decreto -Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
7.2. A mi croempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a coopera ti va que a tender ao i tem 3.5.1, que
possuir res tri ção em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previs tos no i tem 7.1.3, des te edi tal , terá sua habilita ção
condi cionada à apresenta ção de nova documenta ção, que comprove a sua regula ridade em 05 (cinco) dias úteis , a da sessão em
que foi decla rada como vencedora do certame.
7.2.1. O pra zo de que tra ta o i tem a nterior poderá ser prorrogado uma úni ca vez por i gual período, a cri tério da
Administra ção, desde que seja requerido pelo interessado, de forma moti va da e dura nte o tra ns curso do respecti vo pra zo.
7.2.2. Ocorrendo a si tua ção prevista no i tem 7.2, a sessão do pregão será suspensa , podendo o pregoei ro fi xa r,
desde l ogo, a da ta em que se dará continuidade ao certame, fi cando os li ci tantes já intimados a compa recer a o a to públi co, a fi m
de a companha r o jul gamento da ha bilita ção.
7.2.3. O benefício de que tra ta o i tem 7.2 não exi mi rá a mi croempresa , a empresa de pequeno porte e a
coopera ti va , da apresentaçã o de todos os documentos, ainda que apresentem al guma res tri ção.
7.2.4. A não regula ri zaçã o da documenta ção, no pra zo fi xado no i tem 7.2, implica rá na inabilita ção do li ci tante e a
adoçã o do procedimento previs to no i tem 8.2.
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7.3. O envelope de documentaçã o que nã o for a berto fi ca rá em poder do pregoei ro pelo pra zo de 60 (sessenta)
dias , a conta r da homologa ção da li ci ta ção, devendo a lici tante reti rá -lo, a pós aquele período, no pra zo de 05 (cinco) dias, sob pena
de inutiliza ção do envelope.
8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Cons ta tado o a tendimento das exi gências fi xadas no edi tal, a lici tante que oferta r o menor preço será
decla rada vencedora , sendo-lhe adjudi cado o objeto do certa me.
8.2. Em caso de desa tendimento às exi gências habili ta tórias, o pregoei ro inabili ta rá a li cita nte e exa mina rá as
ofertas subsequentes e qualifi ca ção das lici tantes , na ordem de classifi cação e, assim, sucessi vamente, até a a pura ção de uma que
a tenda ao edi tal, sendo a respecti va lici tante decla rada vencedora , ocasião em que o pregoei ro poderá negocia r di retamente co m a
proponente pa ra que seja obti do preço melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilita ção, o pregoei ro proclama rá a vencedora e, a segui r,
proporci ona rá aos li ci tantes a oportunidade pa ra ma nifes ta rem a i ntenção de interpor recurs o, es clarecendo que a falta dessa
ma nifes ta ção expressa, imediata e moti vada , importa rá na deca dência do di rei to de recorrer por pa rte da lici tante.
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a li ci tante, manifes tado moti va damente, na sessão públi ca do pregão, a intenção de recorrer, es ta terá o
pra zo de 03 (três) dias corridos pa ra apresentação das razões de recurso.
9.2. Cons ta rá na a ta da sessão a s íntese das ra zões de recurso a presentadas, bem como o registro de que todas as
demais li ci tantes fica ra m inti madas pa ra, querendo, ma nifes ta rem-se sobre as razões do recurso no pra zo de 03 (três) dias
corridos , após o término do pra zo da recorrente, proporcionando -se, a todas , vista imediata do processo.
9.3. A ma nifes ta ção expressa da intençã o de interpor recurso e da mo ti va ção, na sessão pública do pregão, são
pressupos tos de admissibilidade dos recursos .
9.4. O recurso será di rigido à a utoridade s uperior, por intermédio daquela que pra ti cou o a to recorrido, a qual
poderá , no pra zo de 05 (cinco) dias úteis, reconsidera r s ua decisão ou fazê -lo subi r, a companhado de suas ra zões , devendo, nes te
caso, a decisão ser proferida dentro do pra zo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, s ob pena de responsabil idade
daquele que houver dado causa à demora .
10. DOS PRAZOS:
10.1 Es gota dos todos os pra zos recursais, a Adminis tra ção, no pra zo de a té 05 (cinco) dias, convoca rá os
pa rti cipantes classifi cados pa ra assinatura do contra to, desde que a cei te vender pelo preço do 1º classifi cado, s ob pena de decai r
do di reito à contra tação, sem prejuízo das sanções previs tas nes te edi tal.
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10.2 O pra zo de que tra ta o i tem anterior poderá ser prorrogado uma vez e pel o mesmo período, desde que seja
requerido de forma moti vada e durante o trans curso do respecti vo prazo.
10.3 O pra zo de entrega do ma terial será de até 05 (cinco) dias, a conta r da emissão da ordem de forneci mento.
11. DO RECEBIMENTO:
11.1. A entrega do ma terial deverá ser realizada no muni cípio, nos locais de a cordo com a soli ci taçã o do Setor de
Compras. No a to da entrega será realiza da, a conferência dos itens, no que di z respei to à quantidade, ma rca , qualidade.
11.2. A li ci tante vencedora assumi rá integral responsabilidade por danos que ca usar ao Muni cípio ou a tercei ros,
por si ou seus representantes , no fornecimento do objeto contra tado, isentando o Muni cípio de todas e quaisquer reclama ções
que possam surgi r decorrentes de aci dentes no transporte e des ca rga dos ma teriais.
11.3. Veri fi cada a desconformidade na entrega dos produtos , a li cita nte vencedora deverá promo ver as correções
necessá rias no pra zo má ximo de 02 (dois) dias úteis , sujei tando-se às penalidades previs tas neste edi tal.
12. DO PAGAMENTO:
12.1. O paga mento será efetuado contra empenho, após a entrega dos materiais e seu respecti vo recebi mento, por
intermédio da Tesoura ria do Muni cípio mediante apresenta ção da Nota Fis cal/Fa tura .
12.2. A nota fiscal/fa tura , emi tida pelo fornecedor deverá conter, em local de fá cil visualiza ção, a indi ca ção do
número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento , a fi m de se a celerar o trâmi te de recebimento do material
entregue e pos terior libera ção do documento fiscal pa ra pagamento.
12.3. O pa gamento será realizado em a té 30 (trinta) dias a pós apresentaçã o da nota fis cal/fatura no Setor de
Contabilidade.
13. DAS PENALIDADES:
13.1. Pelo inadi mplemento das obri ga ções , sejam na condi ção de pa rti cipante do pregão ou de contra tante, as
li citantes , conforme as infra ções esta rão sujei tas às seguintes penalidades:
a) manter comporta mento inadequado durante o pregão: afas tamento do certa me e suspensão do di reito de lici ta r
e contra ta r com a Adminis tra ção pelo prazo de 02 anos ;
b) deixa r de manter a propos ta (recusa injus tifi cada pa ra contra ta r): s uspensão do di reito de li ci tar e contra ta r com
a Adminis tra ção pelo pra zo de 05 anos e mul ta de 10% sobre o valor es timado da contra ta ção;
c) executa r o contra to com i rregularidades , passíveis de correção dura nte a execução e sem prejuízo ao resul tado:
advertência ;
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d) executar o contra to com a traso injus tifi cado, a té o limi te de 05 (cinco) dias, após os quais será considerado como
inexecução contra tual : mul ta diá ria de 0,5% sobre o valor a tualizado do contra to;
e) inexecuçã o pa rcial do contra to: suspensão do di rei to de lici ta r e contra ta r com a Adminis tra ção pelo prazo de 03
anos e mul ta de 8% sobre o val or correspondente ao montante não adimplido do contra to;
f) inexecução total do contra to: suspensão do di rei to de lici ta r e contra ta r com a Administra ção pelo pra zo de 05
anos e mul ta de 10% sobre o valor atualizado do con tra to;
g) causa r prejuízo ma terial resul tante di retamente de execução contra tual : decla ra ção de inidoneida de cumulada
com a suspensão do di reito de li cita r e contra ta r com a Adminis tra ção Pública pelo prazo de 05 anos e mul ta de 10 % sobre o valor
a tualizado do contra to.
13.2. As penalidades serão registra das no cadas tro da contra tada , qua ndo for o caso.
13.3. Nenhum paga mento será efetuado pela Administra çã o enquanto pendente de liquida ção qualquer obriga ção
fi nancei ra que for i mpos ta ao fornecedor em vi rtude de penalidade ou inadimplência contra tual.
14. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL:
14.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à da ta fi xada pa ra recebi mento das propos tas , qualquer pessoa poderá
soli cita r es clareci mentos, providências ou impugna r o a to convoca tório do Pregão.
14.1.1. As peti ções deverão ser protocoladas junto ao Setor de Tesoura ria do Muni cípio, si to a Rua Senador
Pinheiro Ma chado, 35, Centro, Bom Retiro do Sul – Aos cuidados do Setor de Li ci tações.
14.1.2. Acolhida a peti ção contra o a to convoca tório, será designada nova da ta pa ra a realiza ção do certame.
14.1.3. Em caso de al tera ção no texto do edi tal e de seus anexos , que a fete a formula ção das propos tas, o pra zo de
di vulga ção será res ti tuído na íntegra .
14.2. Nos eventuais atos de i mpugna ções, somente serão válidos os documentos originais , protocolados da forma
expli ci tada no item 14.1.1., caso contrá rio, não protocolando na forma definida , o Pregoei ro não aprecia rá o teor dos ci tados
documentos .
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica , bem como a quelas decorrentes de i nterpreta ção do
edi tal , deverã o ser solici tadas por es crito, ao Muni cípio de Bom Reti ro do Sul, Setor de Li ci ta ções , sito na Av. Senador Pinh ei ro
Ma chado nº 35, ou pelo telefone (51) 3766-1255, no horá rio compreendido entre as 08h00 e 17h30, preferencialmente, com
antecedência mínima de 03 (três) dias da data ma rcada pa ra recebimento dos envelopes .
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15.2. Os ques tionamentos recebidos e as respecti vas respos tas com relação a o p resente pregão encontra r-se-ão à
disposi ção de todos os interessados no Município, Setor de Li ci tações.
15.3. Ocorrendo decreta ção de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realiza ção de a to do certame
na da ta ma rcada , a da ta cons tante des te edital será trans ferida, automa ti camente, pa ra o pri mei ro dia útil ou de expediente
normal subsequente ao ora fi xado.
15.4. Pa ra a agilidade dos tra balhos, soli ci ta-se que as lici tantes fa çam cons ta r na documentação o seu endereço, email e os números de fa x e telefone.
15.5. Todos os documentos , exigidos no presente ins trumento convocatório poderã o ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia autenti cada , por tabelião ou por servi dor, ou, ainda , publica ção em órgão da imprensa ofi ci al.
15.6. As cópias extra ídas da internet dos documentos referi dos nos i tem 7.1.3, alíneas b, c e d, serão ti das como
ori ginais após terem a autenti cidade de seus dados e certi fica ção di gital , conferidos pela Adminis tra ção.
15.7. A proponente que vier a ser contra tada fi ca rá obriga da a a ceita r, nas mesmas condi ções contra tuais, os
a crés cimos ou supressões que se fizerem necessários , por conveniência da Admi nistra ção, dentro do limi te permi tido pel o a rti go
65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor ini cial contra tado.
15.8. Após a apresenta ção da propos ta, não caberá desistência , salvo por moti vo jus to decorrente de fa to
superveniente e acei to pelo pregoei ro.
15.9. A Administra çã o poderá revoga r a li ci ta ção por ra zões de i nteresse públi co, devendo anulá -la por ilegalidade,
em despacho funda mentado, sem a obri ga ção de indeni zar (a rt. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
15.10. Fi ca eleito o Foro da Coma rca de Es trela pa ra di rimi r quaisquer li tígios oriundos da lici ta ção e do contra to
dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais pri vilegiado que seja.

B om Re ti ro do Sul , 17 de ma rço de 2016.

Ped ro Ael ton We rma nn

Eds on da Si l va Hei d t

Pre fei to Muni ci pa l

Pre goei ro

Es te edital foi devi damente exa minado e a prova do por es ta Assessoria Jurídi ca .

Em _____-_____-______

Assessoria Jurídi ca : __________________
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
ITEM

DESCRIÇÃO

01

Alicate universal 8" cabo isolado 1000v

02

UNIDADE

QUANTIDADE

Un

05

Arame queimado 16

Kg

20

03

Areia fina

m³

120

04

Areia grossa

m³

226

05

Areia média

m³

240

06

Argamassa colante para assentamento saco com 20kg

Sc

40

07

Assento para vaso sanitário
Assoalho em madeira de eucalipto aplainado 1 lado, seco - 10 x 2,5 x 270 cm

Pç

10

m²
Ton

50
180

Ton
Ton

191
100

08
09
10
11

Brita 0 (Pedrisco)
Brita 1
Brita 2

12

Cal hidratada construção saco 20 kg

Sc

410

13

Cal pintura saco com 8 kg

Sc

700

14

Carrinho de mão extraforte (Reforçado Cantoneiras)

Un

03

15

Cavadeira articulada com cabo de madeira de 1,80 m

Un

02

16

Cilindro para fechadura

Pç

15

17

Cimento Portland IV saco com 50 Kg

Sc

600

18

Cola PVC tubo 75 g

Un

50

19

Colher de pedreiro 8" Oval

Un

03

20

Cumeeira de fibrocimento 4 mm

Un

50

21

Cumeeira de fibrocimento 6 mm

Un

80

22

Desempenadeira de plástico 17 x 30 cm

Un

05

23

Desempenadeira de plástico 18 x 33 cm com espuma

Un

05

24

Disco diamantado 110 mm x 20 mm segmentado
Enxada para construção 20 cm com cabo de madeira
Enxadão estreito com cabo
Espelho em madeira de eucalipto 15 cm

Un

30
05
03
50
10

25
26
27
28

Esteio 5 x 5 x 5,40 eucalipto

Un
Un
m
Pç

29

Ferro construção 4.2 mm barra com 12m

Un

110

30

Ferro construção 6 mm barra com 12m

Un

58
30

32
33

Fita crepe 18 x 50
Fita isolante rolo com 20 metros
Fita veda rosca rolo com 20 m

Un
Un
Un

50
100

34

Foice com cabo

Un

02

35

Forro PVC 20 cm branco

m²

180

36

Fossa séptica capacidade 1825 litros

Un

02

37

Fossa séptica capacidade 370 litros

Un

04

38

Furadeira impacto 1/2" 700 w 220 v Profissional
Guia de Eucalipto 0,025 x 0,10 x 5,40 m
Janela metálica basculante em cantoneira de aço pré-zincado, 100 x 100 cm,
com folha de veneziana de correr

Un

03

Dz

25

Un

10

Joelho PVC água fria 20 mm

Un

30

31

39
40
41
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42

Joelho PVC água fria 25 mm

Un

30

43

Joelho PVC água fria 32 mm

Un

30

44

Joelho PVC água fria 40 mm

Un

30

45

Joelho PVC branco esgoto 100 mm

Pç

10

46

Joelho PVC branco esgoto 150 mm

Pç

10

47

Laje areia 100 x 50 x 5 mm

Dz

80

48

Lâmina serra ferro

Un

20

49

Lápis carpinteiro
Lavatório de mãos, em louça, branco, com coluna, torneira de metal,
conexões, flexível de 40 cm e parafusos para fi xação

Un

30

Un

05

51

Lixa para madeira folha 225 x 275 mm G100

Un

50

52

Luva PVC água fria 20 mm

Un

30

53

Luva PVC água fria 25 mm

Un

30

54

Luva PVC água fria 32 mm

Un

30

55

Luva PVC água fria 40 mm

Un

30

56

50

Mangueira de jardim ½”

m

50

57

Mangueira siliconada ¼”

m

100

58

Marreta oitavada com cabo 2 Kg

Un

02

59

Marreta oitavada com cabo 5 Kg

Un

01

60

Martelo unha 29 mm cabo de fibra

Un

05

61

Massa corrida balde de 18 litros

Un

02

62

Mata junta em madeira de eucalipto 8 cm

m

300

63

Meio fio 30 x 12 x 100 cm

Un

500

64

Pá de bico 4 com cabo reto

Un

05

65

Pá de concha quadrada com cabo terminação "D"

Un

05

66

Pé de cabra 500 mm

Un

02

67

Pedra gress 45 x 20 x 15 cm

Un

3.200

68

Picareta alvião com cabo de madeira de 90 cm

Un

02

69

Pincel para pintura 1. ½”

Pç

20

70

Pincel para pintura 3"

Pç

30

71

Piso cerâmico liso, linha popular, PEI 4

m²

100

72

Pó de brita
Porta externa, em chapa dobrada de aço pré-zincado, 90 x 210 cm, com
travessas para vidro basculante, completa com dobradiças, fechadura e marco
Porta interna em madeira de eucalipto, 90 x 210 cm, completa com
dobradiças, fechadura e marco

Ton

120

Un

10

Un

15

73
74
75

Prancha de eucalipto 0,075 x 0,25 x 5,4

Dz

03

76

Prego 12 x 12

Kg

10

77

Prego 13 x 15

Kg

20

78

Prego 15 x 18

Kg

15

79

Prego 16 x 24

Kg

60

80

Prego 17 x 27

Kg

70

81

Prego 18 x 30

Kg

50

82

Prego 19 x 39

Kg

60

83

Prego 26 x 84

Kg

50
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84

Prego Telheiro

Kg

20

85

Pulverizador costal manual de 20 litros

Un

02

86

Rebitador manual tipo alicate rebite 2,4 - 4,8mm

Un

02

87

Registro PVC esfera soldável 20 mm

Un

10

88

Registro PVC esfera soldável 25 mm

Un

10

89

Registro PVC esfera soldável 40 mm

Un

10

90

Rejunte flexível

Kg

40

91

Ripa de eucalipto 0,025 x 0,05 x 5,4 m

Dz

700

92

Rolo lã de carneiro 15 cm com garfo

Pç

20

93

Rolo lã de carneiro 15 cm sem garfo

Pç

15

94

Rolo lã de carneiro 30 cm com garfo

Pç

20

95

Rolo lã de carneiro 30 cm sem garfo

Pç

36

96

Saco para lixo reforçado 100 litros pacote com 5 unidades

Pac

6.500

97

Selador acrílico 18 litros

Un

14

98

Tábua de eucalipto 0,025 x 0,25 x 5,4 m

Dz

29

99

Telha ondulada fibrocimento 110 x 183 x 6 mm

Pç

60

100

Telha ondulada fibrocimento 110 x 244 x 6 mm

Pç

60

101

Telha ondulada fibrocimento 50 x 183 x 4 mm

Pç

30

102

Telha ondulada fibrocimento 50 x 244 x 4 mm

Pç

50

Tijolo 6 furos 9 x 14 x 19 cm paletizado

Milhei ro

17

104

Tijolo maciço 5,3 x 11,5 x 24 mm paletizado

Milhei ro

25

105

Tinta acrílica semi brilho branca, balde com 18 litros

Un

35

106

Tinta demarcatória viária amarela, balde com 18 litros

Un

45

107

Tinta demarcatória viária azul, balde com 18 litros

Un

04

108

Tinta demarcatória viária branca, balde com 18 litros

Un

53

109

Trena com trava 5 m x 19 mm, caixa plástica emborrachada

Un

06

110

Tubo de descida de caixa de descarga

Un

05

111

Tubo PVC água fria 20 mm barra com 6 m

Un

15

112

Tubo PVC água fria 25 mm barra com 6 m

Un

15

113

Tubo PVC água fria 32 mm barra com 6 m

Un

15

114

Tubo PVC água fria 40 mm barra com 6 m

Un

15

115

Tubo PVC branco esgoto 100 mm barra com 6 m

Pç

20

116

Tubo PVC branco esgoto 150 mm barra com 6 m

Pç

20

117

Vaso sanitário com assento, parafusos para fixação e espude

Un

10

118

Vassoura de palha

Un

200

103

PRAZO DE ENTREGA:
05 dias
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 432/2016
VALIDADE: 12 MESES
DATA:
Aos ____ dias do mês de _________, no Setor de Lici ta ções da Prefei tura Muni cipal, O MUNICÍPIO BOM RETIRO DO SUL,
pessoa jurídi ca de di rei to público, inscri to no CNPJ sob nº 87.242.707/0001-92, com sede na Rua Senador Pinhei ro Ma chado, nº 35,
nes te a to representado pelo Prefei to Munici pal, dora vante denominado CONTRATANTE, nos termos do Art. 15 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, em fa ce da classifica ção das propostas apresentadas no pregão epigrafado, de registro de preços para
futuras aquisições de materiais de construção, por delibera ção e Adjudi ca ção do Pregoei ro, Homologada em _____, resol ve
REGISTRAR OS PREÇOS das Empresas classificadas em pri mei ro luga r por i tem, observadas as condi ções do Edital que rege o Pregã o
e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se seguem:
EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:
FONE:

E-MAIL:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições parceladas de materiais de limpeza e
higiene, conforme especi fi cados a segui r:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

01

1.1. O ma terial será adqui rido conforme necessidade, mediante solici ta ção emi tida pela Admi nistra ção. A entrega do material
deverá ser em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da ordem de compra .
1.2. As despesas decorrentes de quaisquer enca rgos , entregas, subs ti tui ção e tributos competem, exclusi va mente, ao li ci tante
vencedor.
1.3. Após a assinatura da Ata de Regis tro de Preços , o lici tante deverá manter sua condi ção de habili tação e propos ta, durante o
período de vi gência da mesma .
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. Os preços regis trados nes te processo terã o validade pelo pra zo de 12 (doze) meses , a conta r da da ta da gera ção do registro de
preço.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. Os Preços pa ra o forneci mento são os cons tantes da cláusula primei ra , entendidos como jus tos e sufi cientes pa ra a total
execução do objeto.
CLÁUSULA QUARTA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O gerenciamento do presente sistema caberá ao Setor de Comp ras do Município de Bom Retiro do Sul, conforme solici ta ção
emitida pelas Secreta rias Muni cipais.
4.2. As dota ções orçamentá rias serão alocadas quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA – DOS EMPENHOS
5.1. O compromisso de fornecimento esta rá cara cteriza do após o recebimento da nota de empenho, que será emi tido de a cordo
com o valor cons tante na Ata de Registro de Preços ou em seus Adi ti vos.
5.2. A emissão dos empenhos será autori zada pelo ti tula r da pasta requisitante.
5.3. Na nota de empenho i rá cons ta r, obriga toriamente , o número do processo lici ta tório que deu ori gem ao registro de preços, o
objeto do servi ço, os valores e locais de entrega (quando não especifi cados no edi tal ou na Ata de Regis tro de Preços) e o prazo de
entrega .
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da efeti va entrega do produto e regular emissão da Nota
Fis cal, com observâ ncia do es tipulado no a rt. 5º da Lei 8.666/93, sem que haja incidência de juros ou correção monetá ria .
6.2. Nos pedidos de ma teriais encaminhados as lici tantes vencedoras , serão informados os locais de entrega , devendo ser emi tida
uma nota fiscal por local de entrega .
6.3. Não será efetuado qualquer pa gamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquida ção da obri ga ção financei ra
em vi rtude de penalidade ou inadi mplência contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
7.1. Os produtos , após o envi o das notas de empenho pelo Muni cípio, deverão ser entregues nos lo cais determinados pelo Setor de
Compras, com todas as despesas com frete e des ca rregamento por conta das empresas vencedoras .
7.2. O recebimento dos produtos, objeto des ta li ci tação será realizado nos termos do a rt. 73, inc. II, alíneas "a " e "b", da Lei n º
8.666/93, da seguinte forma :
a) provisoriamente, no a to da entrega dos produtos , pa ra efei to de posteri or veri fi ca ção da conformidade dos mesmos com o
soli citado na li ci taçã o;
b) definitivamente, após a veri fica ção da qualidade, ca ra cterísti cas e quantidades das merca dorias e consequente a ceita ção, no
pra zo má ximo de 05 (ci nco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
7.3. Ca so veri fique-se a não conformidade de algum produto, o lici tante deverá promover as correções necessárias no pra zo
má xi mo de 02 (dois) dias.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
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8.1. Pela inexecução total ou pa rcial da Ata de Regis tro de Preços ou da ordem de compra (nota de empenho), o Muni cípio poderá
ga ra ntida a defesa prévia , apli ca r as sanções previs tas na Lei n.º 8.666/93 e altera ções, consubs tanciadas com as sanções previstas
na Lei Federal n.º 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93.
8.2. As penalidades serão:
a) advertência ;
b) mul ta ;
c) s uspensão temporá ria de pa rti cipa ção em li cita ção e i mpedimento de contra ta r com a Adminis tra ção Munici pal por até 02 (dois)
anos ;
d) decla ra ção de inidoneidade pa ra lici ta r ou contra ta r com a Adminis tra ção Públi ca ;
8.3. Será ga rantido ao li ci tante, o di rei to prévio da notifi ca ção e da a mpla defesa, no pra zo de 05 (cinco) dia s contra quaisquer das
situa ções a cima previstas .
8.4. Essas penalidades serão apli cadas a cri téri o do Municípi o e sempre que aplicadas , serão devidamente regis tradas.
8.5. Serão aplicadas as penalidades :
8.5.1. Quando da nã o manutenção da propos ta es cri ta ou lance verbal por pa rte da empresa vencedora ;
8.5.2. Quando da apresenta ção de declara ção ou documenta ção falsa para pa rti cipa ção no certame por qualquer li citante;
8.5.3. Por comporta mento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por pa rte de qualquer li citante;
8.5.4. Quando houver recusa injus tifi cada da empresa em assina r a Ata de Registro de Preços e/ou seus adi ti vos , ou não assiná -los
dentro do prazo es tabelecido pelo Muni cípio;
8.5.5. Quando houver recusa i njusti fi cada da empresa em reti ra r a ordem de fornecimento (nota de empenho), dentro do pra zo
es tabelecido pela Adminis tra ção;
8.5.6. Sempre que verifi cadas pequenas irregularidades ;
8.5.7. Quando houver atraso injus tifi cado na entrega dos ma teriais soli citados por culpa da empresa ;
8.5.8. Quando não corri gi r defi ciência a presentada nos ma teriais entregues ;
8.5.9. Quando houver des cumpri mento das cláusulas cons tantes na Ata de Regis tro de Preços ou de dever ori ginado de norma
legal ou regulamenta r perti nente.
8.6. Pa ra o caso previs to nos subi tens 8.5.1 a 8.5.5 será aplicada uma mul ta de 10% (dez por cento) sobre o valor total es timado ou
homologado.
8.7. A a dvertência por escri to será apli cada independentemente de outras sanções cabíveis , sempre que se verifi ca rem pequenas
i rregula ridades (subi tem 8.5.6). A sua rei tera ção demanda rá a apli cação de pena mais elevada , a cri tério do Muni cípio.
8.8. A mul ta será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de a traso, incidente sobre o valor total regis trado, pa ra o caso previs to
no i tem 8.5.7, li mitado ao prazo má ximo de 10 (dez) dias úteis.
8.9. Pa ra os casos previstos no subitem 8.5.8 será apli cada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total registrado.
8.10. Pa ra os casos previs tos no subi tem 8.5.9 será apli cada a mul ta de 5% (cinco por cento ) sobre o valor total regis trado.
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8.11. A mul ta previs ta nos i tens anteriores não impede que o Municípi o rescinda unilateral mente a Ata de Regis tro de Preços e
aplique as outras sanções previs tas na lei.
8.12. A mul ta será des conta da dos pagamentos eventualmente devidos pelo Muni cípio ou ainda , quando for o caso, da ga rantia
pres tada ao contra to ou cobra da judicialmente.
8.13. Nenhum paga mento será efetuado enquanto pendente de liquida ção qualquer obri gação financei ra que for i mpos ta ao
fornecedor em vi rtude de penalidade ou inadi mplência contra tual .
8.14. A s uspensão temporá ria de contra ta r com a Administra ção Muni cipal ou decla ra ção de inidoneidade pa ra lici ta r com a
Administra ção Públi ca será aplicada nos casos de maior gra vidade depois de exame por Comi ssão especialmente desi gnada pelo
Prefei to Muni cipal.
8.15. As penalidades previs tas não serão relevadas , sal vo quando fi ca r comprova da a ocorrência de situa ções que se enquadrem no
concei to jurídi co de força maior ou caso fortui to.
8.16. Além das situa ções previs tas aci ma, os preços regis trados também poderã o ser s uspensos pelo pra zo de 01 (um) a no,
fa cul tado a defesa prévia do interessado, nos seguintes casos:
8.16.1. Pela Administra çã o, quando:
a) os preços regis trados se apresenta rem superiores aos pra ti cados pelo mercado;
b) por ra zões de interesse públi co, devida mente funda mentado.
8.16.2. Pelo fornecedor, quando, mediante s olici ta ção por es cri to, comprova r es tar i mpossibilita do de cumpri r as exigências do
ins trumento convoca tório que deu origem ao regis tro de preços .
8.17. A comuni ca ção do cancelamento ou da suspensão do preço registra do, nos casos previstos nos i tens a cima será fei ta por
correspondência com a viso de recebi mento (AR), juntando-se comprovante aos autos que deram ori gem ao registro de preços .
8.19. No caso de ser ignorado, incerto ou ina cessível o luga r do fornecedor, a comuni caçã o será feita por publica ção na Imprensa
Ofi cial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a pa rti r da publi ca ção.
8.20. A s olici ta ção do fornecedor pa ra cancelamento de preço registrado somente o eximi rá da obriga ção de contra ta r com a
Administra ção, se apresentada antes da da ta da convoca ção pa ra assinatura da Ata de Registro de Preços , facul tada à
Administra ção a aplica ção das penalidades previstas no ins trumento convocatório, caso não a cei tas as ra zões do pedido.

CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1. O Muni cípio poderá realiza r, durante o pra zo de vi gência da Ata de Regis tro de Preços, pesquisas peri ódi cas de preços , com a
fi nalidade de obter os val ores pra ti cados no mercado pa ra os i tens objeto da presente lici ta ção.
9.2. O preço regis trado poderá ser revis to em decorrência de eventual redução daqueles pra ti cados no merca do, ou de fa to que
eleve o cus to dos servi ços ou bens registra dos , cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessá rias negociações junto
aos fornecedores .
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9.3. Quando o preço ini cialmente registra do, por moti vo superveniente, torna r-se superior ao preço pra ti cado no mercado, o órgão
gerenciador deverá convoca r o fornecedor, visando à negocia ção pa ra redução de preços e sua adequa ção ao pra ti cado no
mercado.
9.4. Cas o a negocia ção seja frus trada , o fornecedor será liberado do compromisso assumido, cabendo ao Mu ni cípio convoca r os
demais fornecedores , visando a i gual oportunidade de negocia ção.
9.5. Qua ndo o preço de mercado torna r-se superior aos preços regis trados e o fornecedor, mediante requerimento devida mente
comprovado, não puder cumpri r o compromisso, o ó rgão gerenciador poderá :
9.5.1. Li bera r o fornecedor do compromisso assumido, sem apli ca ção da penalidade, confi rmando a vera cidade dos moti vos e
comprovantes apresentados , e se a comuni ca ção ocorrer antes do pedido de forneci mento; e
9.5.2. Convoca r os de mais fornecedores visando igual oportunidade de negocia ção.
9.6. Não ha vendo êxi to nas negocia ções , o órgão gerenciador deverá proceder à revoga ção da Ata de Registro de Preços ou do
Item da Ata onde há a ques tão, adotando as medidas cabíveis pa ra obtenção da contra ta ção mais va ntajosa.
9.7. O fornecedor terá seu regis tro cancelado quando:
9.7.1. Des cumpri r as condi ções da Ata de Registro de Preços ;
9.7.2. Não reti ra r a respecti va nota de empenho ou ins trumento equi valente, no pra zo es tabelecido pela Admini s tra ção, sem
jus tifi ca ti va acei tá vel ;
9.7.3. Não a cei ta r reduzi r o seu preço registrado, na hipótese de es te se torna r superior àqueles pra ti cados no merca do; e
9.7.4. Ti ver presentes ra zões de interesse públi co.
9.8. O cancelamento de regis tro, nas hipóteses previs tas, assegurados o contra di tório e a ampla defesa, será formalizado por
despa cho da autoridade competente do órgã o gerenciador.
9.9. O fornecedor poderá soli cita r o cancelamento do seu regis tro de preço na ocorrência de fa to superveniente que ven ha
comprometer a perfei ta execução contra tual , decorrentes de caso fortuito ou de força maior devida mente comprovado, cabendo à
Administra ção a aprova çã o do requeri mento.
9.10. Dura nte a vi gência da Ata , os preços registra dos serã o fi xos e i rrea jus tá veis, exceto nas hipóteses decorrentes e devida mente
comprovadas das si tua ções previs tas na alínea “d” do inciso II do a rt. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços prati ca dos no
mercado.
9.10.1. Os lici tantes deverão prever em suas propostas as al tas e baixas sazonais nos preços dos produtos a serem fornecidos, os
dissídios coleti vos anuais das categorias profissionais envol vi das na contra ta ção, a inflação do período de fornecimento, e o utros
fa tores que poderão influencia r o cus to do produto durante o pra zo de vi gência do registro de preços , uma vez que estes não es tão
previstos nas situa ções do dispositi vo legal anteriormente ci tado.
9.10.2. Ca so o preço seja a tualizado, es te não poderá ser superi or a o pra ticado no merca do.
9.11. Em regra não serão aceitas trocas de marca dos produtos ofertados, bem como da embalagem (com relação à quantidade),
sendo a lici tante vencedora obrigada ao fornecimento de a cordo com o es tabelecido no edi tal e com a propos ta apresentada .
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9.11.1. Ocorrendo a descontinua ção da fabri ca ção de algum produto de determinada ma rca , ou es tando este i mpedido de ser
comercializado por qualquer moti vo, o li citante deverá informa r i mediata mente esta condi ção, mediante requeri mento es cri to e
enca minhado a o Órgão Gerenciador, ofertando em seu lu ga r produto de outra ma rca de i gual ou superi or qualidade, mantendo-se
o preço contra tado.
9.11.2. Nos casos de pedido de troca de ma rca , caberá ao Órgão Gerenciador sua a cei taçã o ou rejei ção. Os pedi dos de troca de
ma rca e reequilíbrio de preços não justi fi cam a mora no cumpri mento das obri ga ções assumi das.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A pa rti r da assinatura desta a ta de registro de preços , o li citante se obri ga a cumpri r, na sua íntegra , todas as condi ções
es tabelecidas, fi cando sujeito, incl usive, às penalidades pelo des cumpri mento de quaisquer de suas cláusulas.
10.2. A exis tência da a ta de regis tro de preços não obri ga a Administra ção a fi rma r contra ta ções que dela poderão advi r ficando -lhe
fa cul tada a realiza ção de outras li ci tações pa ra aquisição do objeto li citado, sendo assegurado ao beneficiá rio do registro
preferência em i gualdade de condi ções.
10.3. O compromisso de entrega só esta rá ca racteri zado mediante a emissão da nota de empenho ou recebi mento da ordem d e
compra , o que ocorrer primei ro.
10.4. O fornecedor fi ca obri gado a a tender todos os pedidos efetuados durante a vigência da a ta de registro de preços, a cri tério d a
Administra ção.
10.5. Qua ndo, por moti vo superveniente, o preço ini cialmente registra do to rna r-se superi or ao pra ti cado no mercado, a
Administra ção toma rá as seguintes providências :
a) convoca rá o fornecedor visando à negocia ção pa ra reduçã o dos preços e sua adequa ção aos pra ti cados no merca do;
b) frus trada a negocia ção, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convoca rá os demais fornecedores pa rti cipantes do certa me li ci tatório que ori ginou o presente registro de preços , em sua orde m
de classifica ção por menor preço, visando i gual oportunidade de negocia ção.
10.6. Quando o preço de mercado torna r-se superior aos preços regis trados e o fornecedor, mediante requeri mento devida mente
comprovado, não puder cumpri r o compromisso, o órgão gerenciador poderá :
a) libera r o fornecedor do compromisso assumido, sem apli ca ção da penalidade, confi rmando a vera cidade dos moti vos e
comprovantes apresentados , e se a comuni ca ção ocorrer antes do pedido de forneci mento; e
b) convoca r os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia ção.
10.7. O preço regis trado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
10.7.1. Pela Administra çã o, quando:
a) o fornecedor não cumpri r as exigências do ins trumento convoca tório que deu origem ao regis tro de preços ;
b) o fornecedor não reti ra r o ins trumento equi valente (nota de empenho) no pra zo es tabelecido, desde que nã o acei ta sua
jus tifi ca ti va pela Administra çã o;
c) o fornecedor der causa a rescisão adminis tra ti va de contra to decorrente do regis tro de preços ;
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d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou pa rcial do contra to decorrente do regis tro de preços ;
e) os preços regis trados se apresenta rem superiores aos prati cados no mercado;
f) por razões de interesse públi co devi damente fundamentado.
g) comprovada a ocorrência de qualquer das hi póteses previstas no a rt. 78 da Lei nº 8.666/93.
10.7.2. Pelo fornecedor quando, mediante solici ta ção por es cri to, comprova r sua impossibilidade de cumpri r as exi gências do
ins trumento convoca tório que deu origem a Ata de Registro de Preços .
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIR A – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
11.1. Cons ti tui di rei to de o Muni cípio receber o objeto desta a ta quando for solici tado, nas condi ções a vença das, e da Fornecedora
perceber o valor a jus tado na forma e nos prazos convencionados .
11.2. Cons ti tuem obri ga ções do Município:
a) efetua r o pa gamento a jus tado; e
b) da r à Fornecedora as condi ções necessárias a regula r execução das obriga ções assumidas.
11.3. Cons ti tuem obri ga ções da Fornecedora :
a) entrega r o objeto lici tado conforme especi fi cações deste edi tal, anexo I e em consonância com a propos ta de preços ;
b) manter, dura nte toda a execução do contra to, em compa tibilidade com as obri gações assumidas, todas as condi ções de
habili taçã o e qualifica ção exi gidas na lici ta ção;
c) provi dencia r a imediata correçã o das defi ciências e/ou irregularidades aponta das pelo CONTRAT ANTE;
d) a rca r com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a tercei ros, provocados por i nefi ciência ou i rregula ridade
cometida na execução do contra to;
e) a rca r com todas as despesas com transporte, ta xas ou quaisquer outros a crés cimos , que correrão por conta exclusi va da
Contra tada ;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fi ca eleito o foro do muni cípio de Estrela, pa ra di rimi r quaisquer dúvidas ou ques tões oriundas da presente a ta .

Bom Reti ro do Sul , __ de ____ de 2016.

Pedro Aelton Wermann
Prefei to Muni cipal
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ANEXO III
(Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, incis o XXXIII, da CF/88)

D E CL ARA ÇÃ O

Ref.: Pregão Presencial de Regis tro de Preços nº 09/2016

(identifi ca ção da lici tante) ____________________, ins cri to no CNPJ n° _____________, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a ) ______________, portador(a ) da Ca rtei ra de Identidade nº _____________ e do CPF nº _________________, DECLARA,
pa ra fins do disposto no inciso V do a rt. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a cres cido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de dezoi to anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos .

Ressal va : emprega menor, a parti r de qua torze a nos , na condi ção de aprendiz ( ) .
(Observa ção: em caso afi rma ti vo, assinalar a ressalva aci ma).

______________________
(l ocal e da ta)

_________________________
(representante)
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ANEXO IV
(Modelo de Credenciamento)

Ref.: Pregão Presencial de Regis tro de Preços nº 09/2016

________________________________________________________________, ins cri ta no CNPJ sob nº ____________________,
sediada na _________________________, neste a to representa da pelo (a) Sr(a ) _________________________________, portado r
da cédula de identidade RG _________________, residente e domi ciliado na _____________________________, ins cri to no CPF
sob o nº _______________, detentor de a mplos poderes pa ra nomea ção de representante pa ra que lhe fa ça as vezes pa ra fins
li cita tóri os,

confere-os

à

______________________________,

portador

da

cédula

de

identi dade

RG

____________________________, e inscri to no CPF sob o nº ________________________ com o fim específi co de representa r a
outorgante perante Prefeitura de Bom Reti ro do Sul , no Pregão Presencial nº 09/2016, podendo assim reti ra r edi tais, propor seu
credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada , e ainda assinar a tas, contra tos de fornecimento de
ma teriais ou presta ção de servi ços , fi rma r compromissos, enfim, todos aqueles a tos que se fi zerem necessários pa ra o bom e fiel
cumpri mento do presente mandato.

________________________
(Local e da ta)

_________________________
Empresa
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ANEXO V
(Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos)

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Presencial de Regis tro de Preços nº 09/2016

A empresa __________________, inscri ta no CNPJ n° _________, sediada __________________________ por intermédio de seu
representante legal o(a ) Sr(a) __________________, portador(a) da Ca rtei ra de Identi dade nº __________________ e do CPF nº
__________________, DECLARA, sob as penas da Lei , que a té a presente da ta não existem fatos supervenientes ou impedi ti vos
pa ra sua ha bilita ção no presente processo li ci tatório, ciente da obri gatoriedade de decla ra r ocorrências pos teriores .

________________________
(Local e da ta)

__________________________
(Representante legal)
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ANEXO VI
(Modelo de declaração de que cumpre aos requisitos do edital)

Ref.: Pregão Presencial de Regis tro de Preços nº 09/2016

A empresa ____________________________________________, ins cri ta no CNPJ n° __________________________, sediada
em_____________________________________

por

intermédio

de

seu

representante

legal

o(a )

Sr(a )_______________________________________, portador(a) da Ca rtei ra de Identi dade nº __________________ e do CPF nº
__________________, DECLARA, que a empresa a tende a todos os requisi tos de habilita ção, bem como apresenta sua propos ta
com indi ca ção do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edi tal.

____________________
(Local e da ta)

________________________
(Representante legal)
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ANEXO VII
(Modelo formulário proposta)
Li ci taçã o: Pregão Presencial de Registro de Preços nº 09/2016
Objeto: Aquisição de materiais de cons trução
Da ta de Abertura : ___/___/2016

__:__horas

FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
CIDADE:
FONE:

CEP:
CNPJ:

BANCO:
AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:
EMAIL:

1.

Pela presente, decla ramos intei ra submissão aos precei tos legais em vi gor, especialmente às cláusulas e condi ções

constantes des te Edi tal.
2.

Nos preços propos tos estão i nclusos todos os custos e despesas, enca rgos e incidências, di retos ou indi retos, inclusi ve IPI

ou ICMS, se houver incidência , não importando a na tureza , que recaiam sobre o forneci mento do objeto da presente li cita ção.
3.

O prazo de entrega do objeto da licitação será de até 05 (cinco) dias.

4.

Pra zo de validade da presente propos ta é de 60 (sessenta) dias úteis.

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

01

Alicate universal 8" cabo isolado 1000v

Un

05

02

Arame queimado 16

Kg

20

03

Areia fina

m³

120

04

Areia grossa

m³

226

05

Areia média

m³

240

06

Argamassa colante para assentamento saco com 20kg

Sc

40

07

Assento para vaso sanitário
Assoalho em madeira de eucalipto aplainado 1 lado,
seco - 10 x 2,5 x 270 cm

Pç

10

m²

50

08
09

Brita 0 (Pedrisco)

Ton

180

10

Brita 1

Ton

191

11

Brita 2

Ton

100

12

Cal hidratada construção saco 20 kg

Sc

410

13

Cal pintura saco com 8 kg

Sc

700

14

Carrinho de mão extraforte (Reforçado Cantoneiras)

Un

03

15

Cavadeira articulada com cabo de madeira de 1,80 m

Un

02

16

Cilindro para fechadura

Pç

15

17

Cimento Portland IV saco com 50 Kg

Sc

600

18

Cola PVC tubo 75 g

Un

50

19

Colher de pedreiro 8" Oval

Un

03

20

Cumeeira de fibrocimento 4 mm

Un

50

21

Cumeeira de fibrocimento 6 mm

Un

80

22

Desempenadeira de plástico 17 x 30 cm

Un

05
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23

Desempenadeira de plástico 18 x 33 cm com espuma

Un

05

24

Disco diamantado 110 mm x 20 mm segmentado

Un

30

25

Enxada para construção 20 cm com cabo de madeira

Un

05

26

Enxadão estreito com cabo

Un

03

27

Espelho em madeira de eucalipto 15 cm

m

50

28

Esteio 5 x 5 x 5,40 eucalipto

Pç

10

29

Ferro construção 4.2 mm barra com 12m

Un

110

30

Ferro construção 6 mm barra com 12m

Un

58

31

Fita crepe 18 x 50

Un

30

32

Fita isolante rolo com 20 metros

Un

50

33

Fita veda rosca rolo com 20 m

Un

100

34

Foice com cabo

Un

02

35

Forro PVC 20 cm branco

m²

180

36

Fossa séptica capacidade 1825 litros

Un

02

37

Fossa séptica capacidade 370 litros

Un

04

38

Furadeira impacto 1/2" 700 w 220 v Profissional

Un

03

39

Guia de Eucalipto 0,025 x 0,10 x 5,40 m
Janela metálica basculante em cantoneira de aço prézincado, 100 x 100 cm, com folha de veneziana de correr

Dz

25

Un

10

40
41

Joelho PVC água fria 20 mm

Un

30

42

Joelho PVC água fria 25 mm

Un

30

43

Joelho PVC água fria 32 mm

Un

30

44

Joelho PVC água fria 40 mm

Un

30

45

Joelho PVC branco esgoto 100 mm

Pç

10

46

Joelho PVC branco esgoto 150 mm

Pç

10

47

Laje areia 100 x 50 x 5 mm

Dz

80

48

Lâmina serra ferro

Un

20

49

Lápis carpinteiro
Lavatório de mãos, em louça, branco, com coluna,
torneira de metal, conexões, flexível de 40 cm e
parafusos para fixação

Un

30

Un

05

51

Lixa para madeira folha 225 x 275 mm G100

Un

50

52

Luva PVC água fria 20 mm

Un

30

53

Luva PVC água fria 25 mm

Un

30

54

Luva PVC água fria 32 mm

Un

30

55

Luva PVC água fria 40 mm

Un

30

56

Mangueira de jardim ½”

m

50

57

Mangueira siliconada ¼”

m

100

58

Marreta oitavada com cabo 2 Kg

Un

02

59

Marreta oitavada com cabo 5 Kg

Un

01

60

Martelo unha 29 mm cabo de fibra

Un

05

61

Massa corrida balde de 18 litros

Un

02

62

Mata junta em madeira de eucalipto 8 cm

m

300

63

Meio fio 30 x 12 x 100 cm

Un

500

64

Pá de bico 4 com cabo reto

Un

05

50
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65

Pá de concha quadrada com cabo terminação "D"

Un

05

66

Pé de cabra 500 mm

Un

02

67

Pedra gress 45 x 20 x 15 cm

Un

3.200

68

Picareta alvião com cabo de madeira de 90 cm

Un

02

69

Pincel para pintura 1. ½”

Pç

20

70

Pincel para pintura 3"

Pç

30

71

Piso cerâmico liso, linha popular, PEI 4

m²

100

72

Pó de brita
Porta externa, em chapa dobrada de aço pré-zincado, 90
x 210 cm, com travessas para vidro basculante, completa
com dobradiças, fechadura e marco
Porta interna em madeira de eucalipto, 90 x 210 cm,
completa com dobradiças, fechadura e marco

Ton

120

Un

10

Un

15

73
74
75

Prancha de eucalipto 0,075 x 0,25 x 5,4

Dz

03

76

Prego 12 x 12

Kg

10

77

Prego 13 x 15

Kg

20

78

Prego 15 x 18

Kg

15

79

Prego 16 x 24

Kg

60

80

Prego 17 x 27

Kg

70

81

Prego 18 x 30

Kg

50

82

Prego 19 x 39

Kg

60

83

Prego 26 x 84

Kg

50

84

Prego Telheiro

Kg

20

85

Pulverizador costal manual de 20 litros

Un

02

86

Rebitador manual tipo alicate rebite 2,4 - 4,8mm

Un

02

87

Registro PVC esfera soldável 20 mm

Un

10

88

Registro PVC esfera soldável 25 mm

Un

10

89

Registro PVC esfera soldável 40 mm

Un

10

90

Rejunte flexível

Kg

40

91

Ripa de eucalipto 0,025 x 0,05 x 5,4 m

Dz

700

92

Rolo lã de carneiro 15 cm com garfo

Pç

20

93

Rolo lã de carneiro 15 cm sem garfo

Pç

15

94

Rolo lã de carneiro 30 cm com garfo

Pç

20

95

Rolo lã de carneiro 30 cm sem garfo
Saco para lixo reforçado 100 litros pacote com 5
unidades

Pç

36

Pac

6.500

96
97

Selador acrílico 18 litros

Un

14

98

Tábua de eucalipto 0,025 x 0,25 x 5,4 m

Dz

29

99

Telha ondulada fibrocimento 110 x 183 x 6 mm

Pç

60

100 Telha ondulada fibrocimento 110 x 244 x 6 mm

Pç

60

101 Telha ondulada fibrocimento 50 x 183 x 4 mm
102 Telha ondulada fibrocimento 50 x 244 x 4 mm
103 Tijolo 6 furos 9 x 14 x 19 cm paletizado

Pç

30

Pç

50

Milhei ro

17

Milhei ro

25

Un

35

104 Tijolo maciço 5,3 x 11,5 x 24 mm paletizado
105 Tinta acrílica semi brilho branca, balde com 18 litros
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106 Tinta demarcatória viária amarela, balde com 18 litros
107 Tinta demarcatória viária azul, balde com 18 litros
108 Tinta demarcatória viária branca, balde com 18 litros
Trena com trava 5 m x 19 mm, caixa plástica
109
emborrachada
110 Tubo de descida de caixa de descarga

Un

45

Un

04

Un

53

Un

06

Un

05

111 Tubo PVC água fria 20 mm barra com 6 m
112 Tubo PVC água fria 25 mm barra com 6 m

Un

15

Un

15

113 Tubo PVC água fria 32 mm barra com 6 m

Un

15

114 Tubo PVC água fria 40 mm barra com 6 m
115 Tubo PVC branco esgoto 100 mm barra com 6 m

Un

15

Pç

20

116 Tubo PVC branco esgoto 150 mm barra com 6 m
Vaso sanitário com assento, parafusos para fixação e
117
espude

Pç

20

Un

10

Un

200

118 Vassoura de palha

_____________
(Local e da ta)

_____________________
Empresa

Pregão Presencial de Registro de Preços nº 09/2016 – Processo Administrativo nº 432/2016

29

