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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2020 

 

 

 
Participação Exclusiva de Microempresas, empresas de pequeno. 

Porte e demais beneficiárias da LEI COMPLEMENTAR 

 123/2006 e alterações 
 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

AMBULATORIAL, GINECOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal 

10.520/2002, os Decretos Federais nº. 3.555/2000 e nº. 5.450/2005, os Decretos Municipais nº. 

13/2019 e 18/2019 e demais legislações aplicáveis, torna público, para conhecimento dos 

interessados, licitação do tipo menor preço na modalidade REGISTRO DE PREÇOS 

ELETRÔNICO, para aquisição de Material ambulatorial, ginecológico e fisioterapêutico. 
 

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: 

 

Início das Propostas: Das 09:00h do dia 20/07/2020, até às 09:00h do dia 30/07/2020. 

 

Abertura das Propostas: Às 09:01h do dia 30/07/2020. 

 

Início da Sessão de Disputa de Lances: Às 09:h15min do dia 30/07/2020 no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. 

  

I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, 

compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva 

através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total 

transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – 

INTERNET. 

 

1.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio  através do 

provedor do sistema do Pregão Eletrônico, empresa contratada para, por intermédio da rede mundial 

de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas. 

1.3 O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento acessando o seguinte endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Credenciamento Online, onde qualquer 

pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação 

exigida terá acesso ao portal. 
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1.3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

 

1.3.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade 

técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

1.4 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. 

  

1.4.1 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 

expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e 

condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado 

perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 

 

1.5 O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

II – DO OBJETO 
2.1 – A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, GINECOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO, 

com validade de 12(doze) meses, contados da assinatura da ata de registro de preços, conforme 

descrito e especificado no ANEXO I deste edital.  

 

2.1.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no endereço da Secretaria que solicitou os 

produtos, o qual será informado no momento da assinatura do contrato e deverá ser entregue de 

segunda a sexta feira no horário compreendido entre 07h45min e 11h45min e das 13h00min às 

17h00min, qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone (51) 3675-1122. 

 

 

2.1.2 - Não será recebido fora do horário especificado no item 2.1.1. 

 

2.2 – As notas deverão ser emitidas, conforme solicitação. 

 

2.3 - Os produtos, objetos desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis e, 

caso não satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem defeitos e incorreções, os mesmos 

deverão ser trocados pelo fornecedor no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 

notificação. 

 

2.4. – A entrega de cada item dos produtos licitados neste certame será solicitada pelo Setor de 

Compras.  

 

2.5 – Os materiais deverão ter validade de no mínimo 12 (doze) meses contados da entrega do 

objeto. 
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2.6- A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente 

licitação será do Setor de Compras. 

 

2.7 - O Órgão Gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 

produtos registrados e nas mesmas condições de fornecimento, podendo solicitar documentos que 

entender necessários para fins de controle e fixação do valor máximo a ser pago pela 

Administração. 

 

2.8 - Os pedidos de prorrogação de prazos de entrega, entre outros pedidos formulados pelos 

fornecedores, deverão ser encaminhados ao Órgão Gerenciador para análise, aprovação ou não. 

 

2.9 - Compete também, ao Órgão Gerenciador, notificar a Contratada, através da secretaria 

responsável pela fiscalização do contrato ou pelo servidor que recebe os materiais a fazer a 

entrega/substituição/reparação dos mesmos, caso necessário. 

 

 

III – DOS PROCEDIMENTOS 
3.1 Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horário 

definidos no preâmbulo deste edital. 

 

3.1.2 - As Propostas terão a validade de 12 (doze) meses. Não constando prazos, subentende-se 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias. 

 

3.2 O Pregoeiro desclassificará, de plano, as propostas que não atenderem às exigências do Edital 

(anexo I). 

 

3.3 Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro 

dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e 

horário definidos no Edital.  

 

3.4 O julgamento das propostas será feito pelo menor preço por item de acordo com o 

especificado no Anexo I. 

 

3.5 O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos 

neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 

 

3.6 O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de 

propostas. 

 

3.6.1 No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos 

na etapa de propostas. 

 

3.7. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do 

seu recebimento e respectivo valor. 

 

3.8. Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo PREÇO UNITÁRIO DE CADA 

ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
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3.9. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

 

3.9.1 Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e 

diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. A 

disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da 

exclusão através de mensagem aos participantes e em seguida, a disputa será reiniciada pelo 

Pregoeiro. 

 

3.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

 

3.11. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificação do seu detentor. 

 

3.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante 

encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo facultado ao Pregoeiro a sua prorrogação, após o que 

transcorrerá período de tempo determinado aleatoriamente pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

3.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos proponentes, para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

 

3.14. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

3.15. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, 

para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

 

3.16. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora. 

 

3.17. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se a proponente 

vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem 

de classificação, segundo o critério do menor preço unitário e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 

VI – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
4.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico 

disponível no sistema. 

 

4.1.1. Caberá, ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
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4.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

 

4.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº. 10.520/02, devendo a proponente manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema 

Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, onde o 

Pregoeiro abrirá prazo para a mesma. 

 

4.2.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que o proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

 

4.3. O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, 

disporá do prazo de 02 (dois) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, por meio de 

formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os 

demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, querendo.  

 

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 - É vedada a participação de: 

a - empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto; 

b - empresas sob processo de falência ou concordata; 

c - empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d - empresas consorciadas; 

e – empresas que em sua constituição social são impedidas de prestarem tais serviços e fornecerem 

os produtos exigidos no edital; 

f – Fornecedor enquadrado no previsto no Art. 9º Inc. III da Lei. 8666/93; 

g – Deverão participar deste Pregão as pessoas jurídicas interessadas, enquadradas como 

microempresas, empresas de pequeno porte e demais beneficiárias da Lei Complementar nº 

123/06 e, estiverem devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br e que atendam todas as exigências editalícias. 

 

5.2 - As empresas interessadas deverão inscrever-se no endereço eletrônico constante no item I 

deste edital. 

 

VI - DOS LANCES NA ETAPA DE DISPUTA DE PREÇOS 

6.1 - Tendo o proponente sido qualificado pelo Pregoeiro, poderá ele participar da sessão de disputa 

de preços, na data e horário definidos neste edital. 

 

6.1.1 - Os lances durante a sessão somente serão aceitos se apresentarem preços inferiores àquele 

que for o de menor preço.  

6.1.2 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido 

e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

6.1.3 - Os proponentes somente terão acesso ao valor do menor lance, não sendo para eles 

identificado o proponente. 

 

6.2. - Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de 

lances. 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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VII - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
7.1 - O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, equivalente ao de mercado na 

data da sessão pública de disputa de preços. 

7.1.1 - O preço unitário poderá ser aceito com até duas casas decimais, desde que o valor final 

atenda ao disposto no item 7.1. 

 

7.2 - Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas 

com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a 

execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros 

que incidam sobre a avença. 

 

7.3 - O pagamento será realizado exclusivamente por meio eletrônico, até 30 dias após a entrega do 

produto licitado e Nota Fiscal, através de transferência bancária em conta corrente, a ser informada 

pela CONTRATADA. A Nota Fiscal deverá ser entregue no setor competente, com a assinatura do 

respectivo recebimento, após a entrega do produto licitado. 

 Há a concordância expressa pela empresa vencedora, no momento da assinatura do contrato, 

que o pagamento só será efetuado após atendidas, pela contratada, as exigências deste edital. 

 Ficará ainda condicionado ao pagamento da vencedora a apresentação das Certidões 

Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certificado de Regularidade 

com o FGTS e Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regulamenta a matéria. 

 

7.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

7.5 - As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser emitidas em moeda corrente do país, conforme 

solicitado por Nota de Empenho da Prefeitura. 

 

7.6 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

 

7.7 - No ato de assinatura do Registro, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, 

agência e nº. da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM. 

 

7.8 - Nenhum pagamento será efetuado à proponente vencedora enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

 

7.9 – Nenhum pagamento será efetuado à vencedora se esta, dentro dos objetos contratados, deixar 

de entregar algum item, não gerando essa falta de pagamento, qualquer direito à mesma, inclusive 

correção dos valores. 

 

7.10 - Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no caso de 

aquisição, serão alocados quando da emissão das NOTAS DE EMPENHO. 
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VIII - DA HABILITAÇÃO 

8.1 Para habilitação, deverá a empresa vencedora fazer chegar às mãos do Pregoeiro ou Equipe de 

Apoio, sob pena de desclassificação, 1 (uma) via, dos documentos originais  ou em cópias 

autenticadas, abaixo discriminados, até 5 (cinco) dias úteis após a confirmação da vencedora, o que 

poderá ser feito no final da disputa de preços, juntamente com a planilha do(s) item(s), contendo os  

valores (unitários e totais), descrição e marca, onde o valor deverá ser igual ao lance vencedor.  

Fica a proponente obrigada a fornecer à Comissão Julgadora, os originais correspondentes dos 

documentos, em qualquer época que lhes forem solicitados. 

 

8.1.1 - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com 

prazo de validade vencido. 

8.1.2 – As proponentes interessadas na autenticação das cópias pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, 

deverão procurar os mesmos, após a confirmação do vencedor para proceder a autenticação. 

8.1.3 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o 

órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 30 (trinta) dias contados a partir 

da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ. 

8.1.4 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO e a PLANILHA DO ITEM deverão ser 

apresentados em envelope, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os 

dizeres: 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.014/2020 – EQUIPE DE APOIO 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ: 

 

Os proponentes deverão apresentar: 

 

8.2 A habilitação da licitante vencedora será verificada mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

8.2.1 - DECLARAÇÕES: 

a) declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da República, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, anexo IV; 

b) declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da Lei, de que é beneficiária da Lei 

Complementar nº 123/2006, anexo V. 

c) declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

administração, anexo VI. 

 

8.2.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais no Registro Público de Empresas Mercantis, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 
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8.2.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 

União; 

c) Certidão Negativa de débitos junto à Fazenda Municipal da sede do proponente; 

d) Certidão Negativa de débitos junto à Fazenda Estadual, da sede da proponente; 

e) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 

8.2.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

8.2.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Autorização de funcionamento (AFE) ativa, expedida pela ANVISA, ou comprovante do pedido 

de renovação conforme a RDC 16/2014, no caso do licitante ser fabricante ou distribuidor; 

b) Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, de acordo com o disposto no Art. 5º, da portaria 

Ministerial Nº 2814, de 29/05/98, alterado pela Portaria Nº 3765, de 20/10/98; 

c) Certificado de Registro do produto emitido pela ANVISA, com validade atual; 

d) Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela ANVISA. 

 

 

8.2.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

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

jurídica. 

 

8.3 – Se a empresa classificada como vencedora não apresentar a documentação exigida, no prazo 

previsto no item 8.1, esta será desclassificada, podendo ser aplicado a ela as penalidades previstas 

na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de 

classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora. 

 

8.4 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos 

documentos de regularidade fiscal, previstos no item 8.2.3, deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 

(cinco) dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

 

8.5 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

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

transcurso do respectivo prazo. 

 

8.6 - O benefício de que trata o item 8.5 não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, 

da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
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8.7 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.5, implicará na inabilitação 

do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.4, sem prejuízo das penalidades 

previstas no item 12.1, deste edital. 

 

8.8 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e 

depois de examinada será anexada ao processo desta licitação. 

     

IX – DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO. 
9.1 - Após a declaração dos vencedores da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que 

posteriormente será submetido à autoridade competente. 

 

9.2 - No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados os mesmos 

procedimentos já previstos neste Edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação. 

 

9.3 - A autoridade competente adjudicará o objeto licitado à vencedora do certame e homologará o 

resultado da licitação, convocando a adjudicatária a assinar a Ata de Registro dentro do prazo 

máximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em que a mesma for convocada para fazê-

lo. 

  

9.4 - A Administração poderá, quando a proponente vencedora, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não apresentar situação regular, convidar os demais proponentes 

classificados, seguindo a ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da 

aplicação do artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

 

9.5 - Decorrido o prazo do item 9.3, dentro do prazo de validade da proposta e não realizando a 

assinatura do contrato, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeitas 

às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:  

 

9.5.1 advertência; 

9.5.2 multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

9.5.3 impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

9.5.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública; 

9.5.5 A multa de que trata o item 9.5.2 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantido o contraditório e 

ampla defesa da interessada. 

 

X – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO  

10.1 – A Ata de Registro de Preços regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou 

rescisão, pelas disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 

posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

10.2 – A Ata de Registro de Preços poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindida 

pelo Município a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

10.3 - Farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, as condições previstas no Edital e na 

proposta apresentada pela adjudicatária. 
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XI - DAS OBRIGAÇÕES 

11.1 – Do Município: 

11.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;  

11.1.2. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato; 

11.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, no 

setor competente, com a assinatura do respectivo recebimento. 
11.1.4. Aplicar à empresa vencedora, penalidades quando for o caso;  

11.1.5. Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

11.2 - Da Empresa Vencedora: 

11.2.1. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;  

11.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, 

direta ou indiretamente, sobre a venda do produto; 

11.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

11.2.4. Fornecer o objeto licitado, no preço e prazo correto; 

11.2.5. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 

 

XII - DAS PENALIDADES 
12.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades 

previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução 

do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 

adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, 

no prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida 

a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 

competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

12.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

 

12.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 12.1, caberá recurso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

12.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido 

ao Prefeito Municipal, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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12.5 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 

da Lei 8.666/93. 

 

12.6 – O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento 

Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

12.7 – O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

12.8 – De toda e qualquer sanção a ser aplicada será garantida o contraditório e ampla defesa. 

  

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 - Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem documentação e/ ou 

apresentarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 

 

13.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

 

13.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio. 

 

13.4 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

13.5 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 

13.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 

Foro da cidade de Tapes/RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

 

13.7 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão 

ser obtidos junto ao PREGOEIRO e à EQUIPE DE APOIO nos dias úteis, pelo telefone/fax (51) 
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3675-1122, no horário das 08h às 12h, ou pelo e-mail pregao@cerrograndedosul.rs.gov.br, no 

horário das 7h45min às 11h45min, e das 13h às 17h.   

 

13.8 - Fazem parte integrante deste Edital: Anexo I – Termo de Referência, Justificativa e 

Especificação do produto. Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços; Anexo III – Minuta do 

Contrato; Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII, do 

Art. 7º da Constituição Federal;  Anexo V – Declaração de ME ou EPP; Anexo VI – Declaração de 

Idoneidade; Anexo VII – Decreto Regulamentador. 

 

 

Cerro Grande do Sul, 15 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Sérgio Silveira da Costa 

Prefeito Municipal. 

 

Cícero Wilde de Oliveira 

Assessor Jurídico 

OAB/RS nº. 25.707 

mailto:pregao@cerrograndedosul.rs.gov.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, JUSTIFICATIVA, ESPECIFICAÇÃO DOS 

PRODUTOS E CRONOGRAMA DE ENTREGA. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO  

EDITAL Nº. 014/2020. 

 

1 – OBJETO: 

O presente tem por objetivo o Registro de Preços Eletrônico visando a aquisição de Material 

Ambulatorial,  Ginecológico e Fisioterapêutico. 

 

2 – JUSTIFICATIVA:  

O presente Registro de Preços Eletrônico para aquisição de Material Ambulatorial, Ginecológico e 

Fisioterapêutico, tem como objetivo atender a demanda da Secretaria. 

 

3 – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 

Máximo 
Preço Total 

1 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UND PAC 100,00  6,24  624,00 

2 ACIDO ACÉTICO 5% 1000 ML UN 2,00  44,53  89,06 

3 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% (MATERIAL 
MANIPULADO) 

UN 2,00  106,23  212,46 

4 ÁGUA DESTILADA GALÃO DE 05 LITROS UN 150,00  9,84  1476,00 

5 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML UN 50,00  8,34  417,00 

6 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 05 ML UN 2.000,00  0,67  1340,00 

7 ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 10 ML UN 800,00  0,60  480,00 

8 AGULHA HIPODERMICA 0,07X25 C/100 UNIDADES CX 400,00  9,77  3908,00 

9 AGULHA HIPODERMICA 0,08X25 C/100 UNIDADES CX 200,00  9,67  1934,00 

10 AGULHA HIPODERMICA 0,25X06 C/ 100 UNIDADES CX 100,00  10,37  1037,00 

11 AGULHA HIPODERMICA 0,45X13 C/100 UNIDADES CX 300,00  11,33  3399,00 

12 AGULHA HIPODERMICA 1,2X40 C/ 100 UNIDADES CX 200,00  12,49  2498,00 

13 AGULHA HIPODERMICA 20X 5,5 C/ 100 UNID CX 100,00  11,52  1152,00 

14 ÁLCOOL 70% 1000 ML UN 2.000,00  10,91  21820,00 

15 ÁLCOOL 70% GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS 
C/HIDRATANTE EMBALAGEM DE 500 ML COM PUMP 
FÁCIL - AROMA DIVERSOS 

UN 1.000,00  16,70  16700,00 

16 ÁLCOOL IODADO 1000 ML UN 12,00  19,49  233,88 

17 ALGODÃO TIPO HIDROFOLICO ENROLADO EM PAPEL 
APROPRIADO PACOTE COM 500 GRAMAS 

UN 50,00  15,80  790,00 

18 AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO UN 1,00  450,90  450,90 

19 AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL UN 1,00  465,56  465,56 

20 AMNIOSCÓPIO UN 1,00  775,33  775,33 

21 APARELHO DE TENS, FEZ BURST - 04 CANAIS 
INDEPENDENTE , BIVOLT AUTOMATICO, FREQUENCIA 
60HZ, POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA 16VA, CENTRAL 
DE CONTROLE COM MICROPRCESSADOR, CORRENTE 
BIPOLAR ASSIMÉTRICA. 

UN 2,00  1.745,00  3490,00 

22 APARELHO DE ULTRASSOM DE 3 MHZ, BIVOLT, 50/60 
HERTZ, POTENCIA DE 21W, ERA DE 7CM². 

UN 1,00  1.685,91  1685,91 

23 ATADURA CREPE 08 CM PCT C/ 12 UN. CADA PAC 300,00  15,68  4704,00 

24 ATADURA CREPE 10 CM PCT C/12 UN. CADA PAC 300,00  18,78  5634,00 

25 ATADURA ELASTICA 10CM PCT C/ 12 UNID. CADA PAC 500,00  22,21  11105,00 

26 ATADURA ELASTICA 15 CM PCT C/ 12 UNID PAC 500,00  27,62  13810,00 

27 ATADURA ELÁSTICA 20 C PCT 12 UN. CADA PAC 500,00  32,46  16230,00 

28 BALANÇA DIGITAL UN 6,00  1.149,20  6895,20 

29 BOLA SUIÇA 45 CM UN 1,00  36,57  36,57 

30 CANELEIRA 1KG UN 2,00  39,40  78,80 

31 CANELEIRA 3KG UN 2,00  44,30  88,60 

32 CANELEIRA 500GR UN 2,00  37,18  74,36 

33 CATETER INTRAVENOSO, CALIBRE 14, TIPO ABOCATH UN 50,00  1,39  69,50 
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34 CATETER INTRAVENOSO, CALIBRE 16, TIPO ABOCATH UN 50,00  1,25  62,50 

35 CATETER INTRAVENOSO, CALIBRE 18, TIPO ABOCATH UN 50,00  1,17  58,50 

36 CATETER INTRAVENOSO, CALIBRE 20, TIPO ABOCATH UN 100,00  1,25  125,00 

37 CATETER INTRAVENOSO, CALIBRE 22, TIPO ABOCATH UN 200,00  1,26  252,00 

38 CATETER INTRAVENOSO, CALIBRE 24, TIPO ABOCATH UN 300,00  1,56  468,00 

39 CATETER NASAL N° 06, PARA OXIGENIOTERAPIA UN 50,00  1,99  99,50 

40 CATETER NASAL N° 08, PARA OXIGENIOTERAPIA UN 50,00  1,34  67,00 

41 CATETER NASAL N° 10, PARA OXIGENIOTERAPIA UN 50,00  1,35  67,50 

42 CATETER NASAL N° 12, PARA OXIGENIOTERAPIA UN 50,00  1,35  67,50 

43 CATETER NASAL N° 14, PARA OXIGENIOTERAPIA UN 50,00  1,36  68,00 

44 CATETER NASAL N° 16, PARA OXIGENIOTERAPIA UN 50,00  1,42  71,00 

45 CATETER TIPO OCULOS UN 600,00  1,75  1050,00 

46 COLETOR DE URINA ADULTO UN 100,00  7,57  757,00 

47 COMPRESSA CIRÚRGICA - CAMPO OPERATÓRIO - 100% 
ALGODÃO, COM 04 CAMADAS COM CADARÇO, MEDINDO 
45CM X 50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. 

PAC 40,00  112,78  4511,20 

48 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS - 100% 
ALGODÃO, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, DIMENSÕES 7,5CM X 
7,5CM (15CM X 30 CM ABERTA) - PACOTE COM 10 
UNIDADES. 

PAC 2.000,00  32,63  65260,00 

49 CONJUNTO DE ALÇAS PARA CAUTERIO GINECOLOGICO 
COM 05 UNIDADES, COM DE 01 UNID COM DIAMETRO DE 
0,5 MM, 01 UND DE 10MM X 4MM, 01 UNIDADE DE 10MM X 
10MM, 01 UNIDADE DE 15MM X 10 MM E 01 UNIDADE DE 
20MM X 10 MM. 

UN 1,00  695,00  695,00 

50 CURETA DE NOVAK 23,5 CM UN 3,00  69,50  208,50 

51 DESCARTEX 13LT UN 50,00  6,15  307,50 

52 DESCARTEX 20 LT UN 800,00  7,74  6192,00 

53 ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO - 
TAMANHO 5X9 

UN 30,00  24,87  746,10 

54 ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE MODELO 
CF5050 TAM 5X5 CM QUADRADO - PCT C/ 4 UN. CADA 

PAC 20,00  34,95  699,00 

55 ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE TAM 03 CM 
REDONDO PCT C/ 04 UN CADA 

PAC 20,00  53,41  1068,20 

56 ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE TAM 05X09CM 
PCT C/ 04UN 

PAC 50,00  44,71  2235,50 

57 ELETRODO CARDIOLÓGICO/ ECG DE MEMBROS ADULTO 
TIPO CARDIOCLIP- MODELO: GT1002- FABRICADO PELA 
GLOBAL TEC - CONJUNTO C/ 04 CLIPS NAS CORES: 
VERMELHO, VERDE, AMARELO E PRETO 

PAC 2,00  313,90  627,80 

58 EMBALAGEM P/ ESTERALIZAÇÃO 10X 100M UN 50,00  94,42  4721,00 

59 EMBALAGEM P/ ESTERALIZAÇÃO 200X50M UN 50,00  166,70  8335,00 

60 EMBALAGEM P/ ESTERIALIZAÇÃO 5MMX100M UN 50,00  118,72  5936,00 

61 EQUIPO MACROGOTAS UN 5.000,00  1,92  9600,00 

62 EQUIPO MICROGOTAS UN 20,00  2,78  55,60 

63 ESCOVA CERVICAL CX C/ 100 UN CX 20,00  38,85  777,00 

64 ESFIGNOMAMOMETRO INFANTIL UN 1,00  198,20  198,20 

65 ESFIGNOMAMOMETRO OBESO UN 5,00  217,36  1086,80 

66 ESFIGNOMANOMETRO UN 100,00  154,20  15420,00 

67 ESPARADRAPO ROLO 10 CM X 4,5M UN 150,00  8,25  1237,50 

68 ESPATULA DE AYRE, PCT C/ 100 UNIDADES PAC 20,00  8,72  174,40 

69 ESPECULO G UN 100,00  1,67  167,00 

70 ESPECULO M UN 1.500,00  1,32  1980,00 

71 ESPECULO P UN 400,00  1,30  520,00 

72 ESTETSCÓPIO  UN 20,00  18,20  364,00 

73 ÉTER ETILICO 1000ML UN 1,00  54,85  54,85 

74 EXTENSOR 2 VIAS UN 200,00  3,94  788,00 

75 FAIXA ELÁSTICA THERABAND (DENSIDADE ALTA) - COR: 
AZUL 

UN 2,00  53,72  107,44 

76 FAIXA ELÁSTICA THERABAND (DENSIDADE BAIXA) - 
COR: AMARELA 

UN 2,00  42,00  84,00 

77 FAIXA ELÁSTICA THERABAND (DENSIDADE MÉDIA) - 
COR: VERDE 

UN 2,00  53,95  107,90 

78 FIO MONOFILAMENTO N° 02- CX COM 24 FIOS 
AGULHADOS 

CX 10,00  53,00  530,00 

79 FIO MONOFILAMENTO N° 03- CX COM 24 FIOS 
AGULHADOS 

CX 10,00  48,00  480,00 

80 FIO MONOFILAMENTO N° 04- CX COM 24 FIOS 
AGULHADOS 

CX 25,00  48,00  1200,00 
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81 FIO MONOFILAMENTO Nº 05 - CX COM 24 FIOS 
AGULHADOS 

CX 5,00  48,00  240,00 

82 FIO MONOFILAMENTO Nº 06 - CX COM 24 FIOS 
AGULHADOS 

CX 10,00  48,00  480,00 

83 FITA PARA AUTOCLAVE UN 50,00  5,08  254,00 

84 FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML UN 10,00  12,79  127,90 

85 FORMOL LIQUIDO 37% 1000 ML UN 1,00  59,51  59,51 

86 Garrote elástico adulto/ infantil cores diversas. Composição: 
85% fibra de poliéster, 1,5% borracha natural (contém látex) 
Fecho: em PVC, com auto trava, permite ajuste fácil e 
confortável 

UN 30,00  12,82  384,60 

87 GEL CONDUTOR PARA ECG E ECOGRAFIAS - 300 
GRAMAS 

UN 100,00  12,21  1221,00 

88 GLUTAROLDEIDO 2% 1000 ML UN 150,00  44,12  6618,00 

89 HALTER 1KG UN 2,00  19,50  39,00 

90 HALTER 500GR UN 2,00  23,65  47,30 

91 HASTES FLEXIVEIS  CX 50,00  8,24  412,00 

92 HIPOCLORIDO DE SODIO 1000 ML UN 250,00  9,66  2415,00 

93 KIT ELETRODOS CARDIOLÓGICO PRÉCORDIAL ADULTO 
OURO COMPLETO COM PERA DE LATEX- JOGO COM 
06(SUCÇÃO + PERA ECG) 

PAC 3,00  290,00  870,00 

94 KIT P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO UN 50,00  19,31  965,50 

95 KIT P/NEBULIZAÇÃO INFANTIL UN 50,00  19,31  965,50 

96 LAMINA DE BISTURI N° 15 - CX COM 100 UNIDADES CX 5,00  43,23  216,15 

97 LAMINA DE BISTURI N°11 - CX COM 100 UNIDADES UN 5,00  44,22  221,10 

98 LAMINA DE BISTURI N°24 - CX COM 100 UNIDADES CX 5,00  44,22  221,10 

99 LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA COM 50 UN. CADA CX 10,00  10,21  102,10 

100 LENÇOL DESCARTAVEL C/ ELÁSTICO 2,00X90CM - PCT 
10 UNIDADES CADA 

PAC 50,00  55,20  2760,00 

101 LUGOL FORTE 250ML CADA UN 4,00  152,90  611,60 

102 LUVA DE VINIL TAMNHO G - CX COM 50 UNIDADES CX 5,00  46,00  230,00 

103 LUVA ESTERILIZADA N° 06 PAR PAR 100,00  2,44  244,00 

104 LUVA ESTERILIZADA N° 6.5 PAR PAR 100,00  2,56  256,00 

105 LUVA ESTERILIZADA N° 7,0 PAR PAR 200,00  2,56  512,00 

106 LUVA ESTERILIZADA N° 7.5 PAR PAR 200,00  2,56  512,00 

107 LUVA ESTERILIZADA N° 8.0 PAR PAR 150,00  2,56  384,00 

108 LUVA ESTERILIZADA N° 8.5 PAR PAR 150,00  2,85  427,50 

109 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO EX- CX C/ 100 
UNIDADES- LUVA DE SEGURANÇA, 5 DEDOS, PARA 
PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS, CONFECCIONADA 
EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) SUPERFÍCIE LISA, 
PULVERIZADA INTERNAMENTE COM PÓ 
BIOABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL, NÃO ESTERILIZADA, 
COM FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA. RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO, ALONGAMENTO E A PRODUTOS QUÍMICOS 
(CLASSE B). BARREIRA BIOLÓGICA E COM CADASTRO 
NA ANVISA 

CX 500,00  51,00  25500,00 

110 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX C/ 100UN 
- LUVA DE SEGURANÇA, 5 DEDOS, PARA 
PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, CONFECCIONADA 
EM BORRACHA NATURAL (LATEX) SUPERFICIE LISA, 
PULVERIZADA INTERNAMENTE COM PÓ 
BIOABSORVIVEL, IMPERMEÁVEL, NÃO ESTERILIZADA, 
COM FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA. RESISTENCIA Á 
TRAÇÃO, ALONGAMENTO E A PRODUTOS QUIMICOS 
(CLASSE B). BARREIRA bIOLÓGICA E COM CADASTRO 
NA ANVISA. 

CX 167,00  51,00  8517,00 

111 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX C/ 100UN 
- LUVA DE SEGURANÇA, 5 DEDOS, PARA 
PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, CONFECCIONADA 
EM BORRACHA NATURAL (LATEX) SUPERFICIE LISA, 
PULVERIZADA INTERNAMENTE COM PÓ 
BIOABSORVIVEL, IMPERMEÁVEL, NÃO ESTERILIZADA, 
COM FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA. RESISTENCIA Á 
TRAÇÃO, ALONGAMENTO E A PRODUTOS QUIMICOS 
(CLASSE B). BARREIRA bIOLÓGICA E COM CADASTRO 
NA ANVISA. 

CX 550,00  51,00  28050,00 

112 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX C/ 100UN 
- LUVA DE SEGURANÇA, 5 DEDOS, PARA 
PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS, CONFECCIONADA 

CX 840,00  51,00  42840,00 
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EM BORRACHA NATURAL (LATEX) SUPERFICIE LISA, 
PULVERIZADA INTERNAMENTE COM PÓ 
BIOABSORVIVEL, IMPERMEÁVEL, NÃO ESTERILIZADA, 
COM FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA. RESISTENCIA Á 
TRAÇÃO, ALONGAMENTO E A PRODUTOS QUIMICOS 
(CLASSE B). BARREIRA bIOLÓGICA E COM CADASTRO 
NA ANVISA. 

113 LUVA PLASTICA DESCARTAVEL ESTERIL - TAMANHO 
UNICO 

UN 500,00  19,45  9725,00 

114 MANITOL 20% 250ML UN 30,00  7,25  217,50 

115 MASARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTIO, CAIXA COM 
50 UNIDADES 

CX 300,00  200,00  60000,00 

116 MASCARA COM RESERVATÓRIO (ALTA 
CONCENTRAÇÃO) DE O2 ADULTO  

UN 10,00  66,67  666,70 

117 MASCARA COM RESERVATÓRIO (ALTA 
CONCENTRAÇÃO) DE O2 INFANTIL 

UN 10,00  66,67  666,70 

118 MASCARA LARÍNGEA COM BALONETE - TAMANHO 01 UN 2,00  198,00  396,00 

119 MASCARA LARÍNGEA COM BALONETE - TAMANHO 02 UN 2,00  198,00  396,00 

120 MASCARA LARÍNGEA COM BALONETE - TAMANHO 03 UN 2,00  198,00  396,00 

121 MASCARA LARÍNGEA COM BALONETE - TAMANHO 04 UN 2,00  198,00  396,00 

122 MASCARA LARÍNGEA COM BALONETE - TAMANHO 05 UN 2,00  198,00  396,00 

123 MASCARA LARÍNGEA COM BALONETE - TAMANHO 1,5 UN 2,00  198,00  396,00 

124 MASCARA LARÍNGEA COM BALONETE - TAMANHO 2,5 UN 2,00  198,00  396,00 

125 MICROPORE 05 CM/10 METROS - FITA MICROPOROSA, 
CIRURGICA, HIOALERGICA - (TECIDO A BASE DE 
FOBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO) 

UN 250,00  4,82  1205,00 

126 Micropore 2,5cm/4,5 metros- fita microporosa, cirúrgica, 
hipoalérgica-(tecido a base de fibras viscosas com adesivo 
acrílico) 

UN 500,00  3,11  1555,00 

127 ÓLEO DE GIRASOL + VITAMINA 200ML UN 100,00  9,49  949,00 

128 PA DEA ELETRODOS-MARCA ZOLL AED PLUSS ( 
ADULTO) 

UN 3,00  3.900,00  11700,00 

129 PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT C/4 ROLOS DE 30M CADA 
COM FRAGRANCIA NEUTRA C/ 100% FIBRAS 
CELULOSICAS NA COR BRANCA, COM FOLHA DUPLA-
DIMENSÕES: (AxLxP EM CM) 19,9X70,0X18,3 

FD 130,00  177,00  23010,00 

130 PAPEL P/ ECG 215 MM X 30 M UN 50,00  59,00  2950,00 

131 PAPEL P/ ECH 80 MM X 30 M UN 50,00  50,67  2533,50 

132 PINÇA ALLIS 18 CM UN 2,00  94,75  189,50 

133 PINÇA CHERON 25 CM UN 2,00  91,25  182,50 

134 PINÇA DE JACARÉ 25 CM UN 6,00  230,00  1380,00 

135 PINÇA DENTE DE RATO 14 CM UN 3,00  44,35  133,05 

136 PINÇA POZZI 25 CM UN 3,00  79,80  239,40 

137 PINÇA RUSSA ( PATA DE GATO) 20 CM UN 6,00  78,33  469,98 

138 PINÇA SACA-BOCADO 18,5 CM UN 3,00  1.639,50  4918,50 

139 POTE COLETOR DE URINA/FEZES UN 100,00  1,60  160,00 

140 PRESERVATIVO MASCULINO PCT C/ 03 UNIDADES PAC 20.000,00  0,59  11800,00 

141 PVPI POLIVIDONA TOPICO SOLUÇÃO 10% 1000ML UN 15,00  40,20  603,00 

142 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO COM 
FLUXOMETRO - VT 15 

UN 2,00  587,25  1174,50 

143 RINGER C/ LACTADA 500ML UN 50,00  6,12  306,00 

144 ROTATIVA DE BALIU 18 CM UN 3,00  112,37  337,11 

145 SACO BRANCO P/ LIXO CONTAMINADO - 100 LITROS UN 2.000,00  0,80  1600,00 

146 SACO BRANCO PARA LIXO CONTAMINADO - 30 LITROS UN 2.000,00  3,36  6720,00 

147 SACO BRANCO PARA LIXO CONTAMINADO - 50 LITROS UN 1.000,00  4,00  4000,00 

148 SCALP 19 - CX C/ 100 UNIDADES CX 1,00  45,50  45,50 

149 SCALP 21- CX C/ 100 UNIDADES CX 50,00  43,00  2150,00 

150 SCALP 23 - CX C/ 100 UN CX 400,00  43,00  17200,00 

151 SCALP 25 - CX C/ 100 UNIDADES CX 2,00  43,00  86,00 

152 SCALP 27 - CX C/ 100 UNIDADES CX 1,00  48,50  48,50 

153 SERINGA DE 01 ML SEM AGULHA UN 4.000,00  0,26  1040,00 

154 SERINGA DE 03 ML SEM AGULHA UN 30.000,00  0,29  8700,00 

155 SERINGA DE 05ML SEM AGULHA UN 30.000,00  0,37  11100,00 

156 SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA UN 2.000,00  0,54  1080,00 

157 SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA UN 1.000,00  0,69  690,00 

158 SOLUÇAO DE GLICOSE HIPERTONICA 50% AMPOLA DE 
10 ML 

UN 1.000,00  0,95  950,00 

159 SONDA DE ASPIRAÇAO N° 08 UN 20,00  1,24  24,80 

160 SONDA DE ASPIRAÇAO N° 10 UN 20,00  1,25  25,00 
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161 SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 12 UN 50,00  1,26  63,00 

162 SONDA DE ASPIRAÇAO N° 18 UN 20,00  1,70  34,00 

163 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 06 UN 20,00  1,33  26,60 

164 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 14 UN 50,00  1,26  63,00 

165 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 16 UN 20,00  1,45  29,00 

166 SONDA FOLEY N° 08 DUAS VIAS UN 10,00  12,45  124,50 

167 SONDA FOLEY N° 10 DUAS VIAS UN 10,00  12,45  124,50 

168 SONDA FOLEY N° 12 DUAS VIAS UN 10,00  9,46  94,60 

169 SONDA FOLEY N° 14 DUAS VIAS UN 30,00  9,71  291,30 

170 SONDA FOLEY N° 16 DUAS VIAS UN 50,00  9,71  485,50 

171 SONDA FOLEY N° 18 DUAS VIAS UN 50,00  9,71  485,50 

172 SONDA FOLEY N° 20 DUAS VIAS UN 10,00  9,71  97,10 

173 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 UN 10,00  3,17  31,70 

174 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 UN 10,00  1,38  13,80 

175 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10 UN 10,00  1,39  13,90 

176 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 12 UN 10,00  1,42  14,20 

177 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14 UN 10,00  1,40  14,00 

178 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 16 UN 10,00  1,60  16,00 

179 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 18 UN 10,00  1,47  14,70 

180 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 20 UN 10,00  1,46  14,60 

181 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 22 UN 10,00  1,52  15,20 

182 SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 24 UN 10,00  1,62  16,20 

183 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 06 UN 10,00  1,46  14,60 

184 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08 UN 10,00  1,50  15,00 

185 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10 UN 10,00  1,53  15,30 

186 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12 UN 10,00  1,56  15,60 

187 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14 UN 10,00  1,58  15,80 

188 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16 UN 10,00  1,87  18,70 

189 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18 UN 10,00  1,95  19,50 

190 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20 UN 10,00  2,08  20,80 

191 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22 UN 10,00  1,84  18,40 

192 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 24 UN 10,00  1,89  18,90 

193 SONDA URETAL DE ALIVIO N° 06 UN 10,00  1,45  14,50 

194 SONDA URETAL DE ALIVIO N° 08 UN 20,00  1,21  24,20 

195 SONDA URETAL DE ALIVIO N° 10 UN 20,00  1,21  24,20 

196 SONDA URETAL DE ALIVIO N° 12 UN 100,00  1,22  122,00 

197 SONDA URETAL DE ALIVIO N° 14 UN 30,00  1,39  41,70 

198 SONDA URETAL DE ALIVIO N° 16 UN 30,00  1,65  49,50 

199 SONDA URETAL DE ALIVIO N° 18 UN 30,00  1,54  46,20 

200 SONDA URETAL DE ALIVIO N° 20 UN 20,00  1,44  28,80 

201 SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9% IV 
FRASCO DE 100 ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E 
APIROGÊNICA; *EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; * 
TRANSPARENTE; *ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL; 
*LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; 

UN 4.000,00  2,97  11880,00 

202 SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9% IV 
FRASCO DE 1000 ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E 
APIROGÊNICA; *EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; * 
TRANSPARENTE; *ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL; 
*LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; 

UN 1.000,00  7,39  7390,00 

203 SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9% IV 
FRASCO DE 250 ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E 
APIROGÊNICA; *EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; * 
TRANSPARENTE; *ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL; 
*LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; 

UN 4.000,00  3,64  14560,00 

204 SORO FISIOLOGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9% IV 
FRASCO DE 500 ML- SOLUÇÃO ESTÉRIL E 
ASPIROGENICA 

UN 2.000,00  4,54  9080,00 

205 SORO GLICOSADO 5% 500ML UN 100,00  4,37  437,00 

206 SORO GLICOSADO 500 ML UN 200,00  4,55  910,00 

207 TERMÔMETRO DIGITAL UN 50,00  34,80  1740,00 

208 TESOURA DE FIO CURVA 20 CM UN 6,00  78,43  470,58 

209 TESOURA DE FIO LONGA 20 CM UN 6,00  92,90  557,40 

210 TESOURA IRIS CIRURGICA PONTA CURVA 12 CM UN 15,00  58,27  874,05 

211 TESOURA IRIS CIRURGICA PONTA RETA 11CM UN 15,00  59,93  898,95 

212 TINTURA DE BENJOIM 1000ML UN 2,00  87,51  175,02 

213 TIRA REAGENTE DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR UN 45.000,00  0,72  32400,00 

214 TIRA TESTE DE URINA PARA HCG GRAVIDEZ - CX C 100 
UNIDADES CADA. 

CX 5,00  183,80  919,00 
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215 TOUCA DESCARTAVEL, PCT 100 UND PAC 350,00  36,35  12722,50 

216 TRAVESSEIRO ESPUMA, IMPERMEAVEL 50 X 70 CM EM 
NAPA 

UN 2,00  248,40  496,80 

217 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 04 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  112,50  112,50 

218 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 4,5 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

219 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 5,0 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

220 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 5,5 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

221 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 6,0 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

222 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 6,5 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

223 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 7,0 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

224 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 7,5 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

225 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 8,0 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

226 TUBO ENDOTRAQUIAL C/ MANQUITO N° 8,5 CAIXA C/ 10 
UNID 

CX 1,00  114,00  114,00 

227 VÁLVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE O2 COM 
FLUXÔMETRO. FABRICADA EM METAL CROMADO, 
MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 
300 KGF/CM2; ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE 
SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF; VÁLVULA DE 
SEGURANÇA E FLUXÔMETRO; CONEXÕES PADRÃO 
ABNT NBR 11725 E 11906 

CJ 2,00  1.200,47  2400,94 

228 VASELINA 1000 ML UN 24,00  50,34  1208,16 

 Total 688.266,22  
 

2.2. O JULGAMENTO DESTE PROCESSO LICITATÓRIO DEVERÁ SER POR ITEM.  

 

3 – DA ENTREGA 

3.1. A entrega dos produtos será parcelada, conforme solicitação do Setor de Compras, a qual 

deverá ser atendida no prazo de até 5 dias, após cada solicitação efetuada pelo referido setor. Os 

objetos deste contrato deverão ser entregues no endereço da Secretaria que solicitou os produtos, o 

qual será informado no momento da assinatura do contrato, e deverá ser entregue de segunda a 

sexta feira no horário compreendido entre 07h45min e 11h45min e das 13h00min às 17h00min, 

qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone (51) 3675-1122. 

 
4- DO PRAZO: 

4.1. A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (doze) meses. 

 

 

 

Sérgio Silveira da Costa 

Prefeito Municipal 

 

Cícero Wilde de Oliveira 

Assessor Jurídico 

OAB/RS nº. 25.707 
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ANEXO II 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2020 

Pregão Eletrônico Nº ____/2020 

 

 

Aos ___ dias do mês de ____________ de 2020, O MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL, RS, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 92.324.748/0001-68, com sede na 

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71,Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

SÉRGIO SILVEIRA DA COSTA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado neste 

Município, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos do Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de1993,  face a classificação das propostas apresentadas no pregão nº___/2020, para 
REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em 

__/__/2020, e publicada no ______________, em __/__/2020, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das 

empresas participantes da licitação, por item, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que 

regeu o certame e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se seguem: 

 

1. OBJETO 
1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos produtos 

especificados no Anexo I do Edital de Pregão nº ___/2020, ofertados no certame licitatório, passando 

a fazer parte integrante dessa Ata. 

 

2. VALIDADE 

2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 

2.2 Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. ___, do Decreto Municipal nº ______, a 

Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, 

podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de 

fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 
 

3. CONTRATO 

3.1 Para o fornecimento dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contratos 

específicos com as licitantes, com posteriores solicitações, conforme item 5. 

 

4. PREÇOS 
4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme 

demonstrativo abaixo: 

 

ITEM 1 LICITANTE VALOR 

1ª colocada (nome da empresa) R$ 

2ª colocada ... R$ 

3ª colocada ... R$ 

4ª colocada ... R$ 

ITEM 2 LICITANTE VALOR 

1ª colocada (nome da empresa) R$ 

2ª colocada ... R$ 

3ª colocada ... R$ 

4ª colocada ... R$ 

ITEM 3 LICITANTE VALOR 

... ... ... 

 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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5.1 - A partir da assinatura desta ata de registro de preços, o licitante se obriga a cumprir, na sua 

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
5.2 - A existência da ata de registro de preços não obriga a Administração a firmar contratações 

que dela poderão advir ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição do 

objeto licitado, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições. 

5.3 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a retirada da nota de empenho 

ou recebimento da ordem de fornecimento, o que ocorrer primeiro. 
5.4 - O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de 

registro de preços, a critério da Administração. 

5.5 - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao 

praticado no mercado, a Administração tomará as seguintes providências: 

a) convocará o fornecedor visando à negociação para redução dos preços e sua adequação aos 
praticados no mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocará os demais fornecedores participantes do certame licitatório que originou o presente 

registro de preços, em sua ordem de classificação por menor preço, visando igual oportunidade de 

negociação. 

5.6 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; e 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

5.7 - A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no inciso VIII será 

feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que 

deram origem ao registro de preços. 

5.8 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

5.9 - O detentor ficará obrigado a atender todas as ordens de fornecimento emitidas durante a 

vigência da ata de registro de preços, mesmo se a entrega dela decorrente for prevista para data 

posterior ao vencimento da ata. 

 
 

6. EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 A licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a consequente 

aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla 

defesa, nas seguintes hipóteses: 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata; 
b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável; 

c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa 

aceitável; 

d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar 

reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado; 
e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente 

instruído com a documentação comprobatória da situação alegada; 

6.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo 

administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis. 
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6.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão 

feitas por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluída a 

licitante da ata de registro de preços. 
 

 

7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

7.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada serão feitas pelo próprio Órgão Gerenciador 

por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, datada e assinada. 

7.2 As autorizações de fornecimento poderão ser entregues diretamente na sede da 1ª colocada ou 
encaminhadas por meio eletrônico, com antecedência mínima de cinco dias úteis da data marcada 

para o fornecimento. 

7.3 As entregas deverão ser efetuadas nos endereços determinados pelo OG, em dias úteis, das 

___:___ às ___:___ horas. 

7.4 A contratada deverá enviar ao OG, até o quinto dia de cada mês, a relação completa dos itens 
com a respectiva quantidade, adquiridos no mês anterior. 

7.5 Dentro do prazo de vigência contratual, a licitante 1ª colocada está obrigada ao fornecimento 

do(s) produto(s), desde que obedecidas às condições da ordem de compra e cláusulas do edital do 

pregão, que precedeu a formalização dessa Ata. 

7.6 Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou condições exigidas no 

contrato, deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 76, da Lei nº 8.666/1993, 
e retirados nos seguintes prazos: 

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 

b) em até dois dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de 

irregularidade seja posterior à entrega. 

7.7 A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à aplicação das sanções 
previstas por inadimplemento. 

 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1 Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação no caso de 

aquisição, serão alocados quando da emissão das notas de empenho.  

 
 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1 Cabe ao OG proceder à fiscalização rotineira dos itens recebidos, quanto à quantidade, qualidade, 

compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações. 

9.2 O responsável pelo OG está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material 
que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e 

horários preestabelecidos. 

9.3 As irregularidades constatadas pelo OG deverão ser comunicadas ao ordenador de despesas, no 

prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, 

quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis. 

9.4 O OG promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade trimestral, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável 

para a solicitação da aquisição. 

9.5 Ao OG competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela 

Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

 
 

10. DO PAGAMENTO 

10.1 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após cada entrega dos produtos e 

entrega das notas fiscais no setor de compras. A nota deverá ser atestada quando da efetiva 

entrega dos produtos. Para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo 

responsável da Secretaria interessada. 

10.2- O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe 

tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual. 
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10.3 - Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de 

correção pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 

problema seja definitivamente regularizado. 
10.4 - O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento do fornecimento de bens 

realizado em desacordo com as especificações constantes na ata de registro de preços. 

10.5 - No caso de inadimplemento do Contratante, será obedecido o que dispõe o art. 40, inc. XIV, 
alínea "c" da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGPM, pro rata die. 

 

11. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
11.1 – Os preços não sofrerão reajustes, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei 

Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 

 

11.2 – Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n° 8.666/93 com 

redação dada pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, requerido pela parte interessada, devendo para tanto ser encaminhado pedido, 
devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o 

desequilíbrio, o qual deverá ser protocolado no setor de Protocolo Geral da Prefeitura, endereçado 

ao órgão gerenciador do Registro de Preços, no presente caso ao Setor de Compras. 

11.3 – O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 

diferença percentual apurada entre o preço de custo e o preço originalmente constante na 
proposta, bem como, o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.  

11.4 – O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços 

junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem 

classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

 

 
12. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA ATA 

12.1 A empresa garante que o objeto será executado na forma, prazo e qualidade contidos no 

processo licitatório, nas quantidades solicitadas na respectiva nota de empenho. 

 

13.  DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 

13.1. DOS DIREITOS 

Constitui direito do Município, receber o objeto desta ata quando for solicitado, nas condições 

avençadas e da Fornecedora perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 

 

13.2. DAS OBRIGAÇÕES 
13.2.1 - do Município: 

13.2.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;  

13.2.1.2. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do Contrato; 

13.2.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 
setor competente; 

13.2.1.4.  Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

13.2.1.5. Aplicar à empresa vencedora, penalidades quando for o caso; 

 

13.2.2 – da Fornecedora: 

13.2.2.1. Fornecer, conforme solicitação, os objetos desta licitação nas especificações contidas 
neste edital;  

13.2.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais,  que incidam ou venham a 

incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos; 

13.2.2.3. Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de 

habilitação; 
13.2.2.4. Fornecer o objeto licitado, no preço e prazo correto; 

13.2.2.5. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo. 
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14. DAS PENALIDADES 
14.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento da Ata, sujeitará o proponente registrado às penalidades 

previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na 

execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para a Ata, pela recusa injustificada do 

adjudicatário em executá-la; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

14.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

 
14.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 12.1, caberá recurso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

14.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será 

dirigido ao Prefeito Municipal, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o 
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

14.5 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 

78 da Lei 8.666/93. 

 
14.6 – O Município poderá rescindir a Ata de Registro de Preços, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas nesta Ata, sem prévio 
e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto desta Ata; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

14.7 – O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindida a Ata por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 
e suas alterações. 

 

14.8 - De toda e qualquer sanção a ser aplicada será garantido o contraditório e ampla defesa. 

  

 
15. DA EFICÁCIA 

15.1 A presente Ata somente terá eficácia depois de publicada na Imprensa Oficial do Município. 

 

16. DO FORO 

16.1 Fica eleito o foro da Comarca de Tapes, RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas da 

presente ata. 
 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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17.1 Firmam a presente ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 

 
 

E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Administração Municipal, representada 

pelo OG, pelo representante legal da(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S) e duas testemunhas. 

 

 
Local, em ____ de ____________ de 2020. 

 

 

 

____________________________                  ________________________________ 
Órgão Gerenciador                             Representante da Empresa 

 

 

 

 

____________________________                   ________________________________ 
Testemunha                                            Testemunha 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2020 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

CERRO GRANDE DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Ernesto 

Ingomar Schmaedecke, nº 71, em Cerro Grande do Sul – RS, inscrito no CNPJ sob nº. 

92.324.748/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal SÉRGIO SILVEIRA DA 

COSTA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

......................................................, inscrita no CNPJ sob nº. ............................................., localizada 

na .....................................CEP..........................Município........................doravante denominada 

simplesmente de CONTRATADA, celebram entre si o presente “CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, GINÊCOLOGICOS E 

FISIOTERAPÊUTICOS”, o qual se regerá pelas seguintes Cláusulas, além das determinações 

considerando o resultado do Pregão Eletrônico n° 014/2020, obedecidas as disposições da Lei 

Federal nº. 10.520/02, os Decretos Federais nº. 3.555/2000 e nº. 5.450/2005, os Decretos 

Municipais nº 13/2019 e nº18/2019 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETOS 

É objeto deste instrumento o fornecimento, pela contratada: 
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 

Máximo 
Preço Total 

1      

2      

 

 Os itens deste Contrato, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis e, caso não 

satisfaçam à especificações exigidas ou apresentem defeitos e incorreções, não serão aceitos, 

devendo ser trocados pelo fornecedor no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
O presente contrato tem o valor total de R$ _____  (___________) conforme  item 

ganho, que anexa o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes. 

O pagamento será realizado exclusivamente por meio eletrônico, em até 30 dias após a 

entrega dos produtos licitados e Nota Fiscal Eletrônica, através de transferência bancária em conta 

corrente, a ser informada pela CONTRATADA. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser entregue no 

setor competente, com a assinatura do respectivo recebimento. Após a entrega do produto licitado. 

Há a concordância expressa pela empresa vencedora, no momento da assinatura do 

contrato, que o pagamento só será efetuado após atendidas, pela contratada, as exigências deste 

edital. 

Ficará ainda condicionado ao pagamento da vencedora a apresentação das Certidões 

Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certificado de Regularidade 

com o FGTS e Negativa de Débitos Trabalhistas. 

Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regulamenta a 

matéria. 

Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país, em 02 (duas) vias. 
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O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.  

Nenhum pagamento será efetuado à vencedora se esta, dentro dos objetos contratados 

deixar de entregar algum item, não gerando essa falta de pagamento, qualquer direito à mesma, 

inclusive correção dos valores. 

 As despesas oriundas deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- (No momento da contratação será informada a 

dotação orçamentária). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.  
O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 observadas suas alterações posteriores, pelas 

disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

Farão parte integrante do contrato às condições previstas no Edital e na proposta 

apresentada pela adjudicatária. 

A entrega do objeto deste contrato será feita em 01 (uma) etapa, sendo que, deverá 

ocorrer em até 15(quinze) dias após a sua assinatura. 

                   Os itens deste contrato deverão ser entregues no endereço XXXXXXXXXXXXXXX, 

de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 07h45min e 11h45min e das 13h00min às 

17h00min, qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone (51) 3675-1122. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Do Município: 

a) Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto deste Contrato;  

b) Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso;  

c) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica 

no setor competente; 

e) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

Da Contratada: 

a) Fornecer o objeto nas especificações contidas neste Contrato;  

b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, 

direta ou indiretamente, sobre o produto vendido; 

c) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

d) Fornecer o objeto contratado, no preço e prazo corretos; 

e) Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES  
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Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o contratado às penalidades 

previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução 

do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 

adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, 

no prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida 

a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 

competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  

Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 5.1, caberá recurso 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido ao prefeito municipal, que 

decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 

(dez) dias úteis. 

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os 

previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento 

Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato 

por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 

8.666/93 e suas alterações. 

De toda e qualquer sanção a ser aplicada será garantida o contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÕES: 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, se a CONTRATADA não 

obedecer aos requisitos básicos necessários de qualidade, quantidade, ou que de qualquer modo 

desobedeça aos parâmetros técnicos básicos ligados ao fornecimento do material. 

                   A rescisão poderá ocorrer ainda, nos termos dos artigos 78 e 79 e seus parágrafos da Lei 

n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO 

A CONTRATADA somente poderá ceder, quer total quer parcialmente, este contrato, 

mediante prévia e expressa autorização do Município. 

 

CLÁUSULA OITAVA– DA FISCALIZAÇÃO: 
O CONTRATANTE designa o Servidor ............ CPF: ......, Matrícula ......., conforme 

Portaria de Designação n° ......... para fiscalizar a entrega, qualidade, analise do item, para que seja 

fornecido conforme homologação do Pregão Eletrônico Nº 014/2020. 

 

CLÁUSULA NONA – ENCARGOS: 

A CONTRATADA assume a obrigação de responder perante terceiros, administrativa, 

civil e criminalmente, por quaisquer danos causados, seja por seus prepostos ou empregados, bem 

como de recolher os tributos legais devidos, e responsabilizar-se pelos encargos sociais e 

trabalhistas das pessoas por ele contratadas, mantendo durante toda a execução do Contrato as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no presente edital. 

Ficam ainda, sob exclusiva responsabilidade da contratada, quaisquer acidentes de 

trabalho ou doenças que os mesmos venham a sofrer na execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 

Foro da Comarca de Tapes - RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as 

testemunhas abaixo em duas vias de igual teor e forma. 

 

Cerro Grande do Sul, ....de ......... de 2020. 

 
Contratante                                                                                        Contratada                                                                                                       

____________________________                               ________________________________ 

Sergio Silveira da Costa                                                                               Licitante 

 

   Prefeito Municipal. 

 

Cícero Wilde de Oliveira 
                Assessor Jurídico 

                   OAB/RS nº. 25.707 

TESTEMUNHAS: 

______________________________  ______________________________ 

 

 FISCAL DO CONTRATO:  

 

_________________________________                             

     Nome: 

     CPF:  
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ANEXO IV 

 

(Papel Timbrado da Empresa) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

A Empresa...................., inscrita 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 nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*). 

 

 

 

Cerro Grande do Sul, ___ de ___________ de 20___. 

 

 

.................................................... 

(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 

 

 

 

 ( * ) Se necessário, quando for o caso. 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

 

 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador)  

________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de participação 

no Pregão nº ..../2020, que: 

 

(  ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

 

(  ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

n.º 123/06; 

 

 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar n° 123/06. 

 

 

Local e data: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                     

____________________________________________ 

                                                     Nome do profissional contábil: 

                                                     Nº de seu registro junto ao CRC: 

                                                     CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS: 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Ref. Pregão n° ..../2020:  

____________________________________________,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 QUE: 

a) sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar  com  a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV,  do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem 

como em cumprimento ao  que  dispõe  o parágrafo 2º  do artigo 32  da  referida  lei. Declaro 

também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega   dos  documentos  de  habilitação, 

de  acordo  com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe; 

b) inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para a presente licitação; 

_____________________________________ 

(data) 

 

 

______________________________________________ 

          Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital e seus anexos 

encontram-se juridicamente 

analisados e formalmente 

aprovados, nos termos do parágrafo 

único, do art. 38, da Lei de 

Licitações. 

Em ____-____-______. 

        ________________________ 

         Cícero Wilde de Oliveira 

Assessor Jurídico 

OAB/RS nº. 25.707 
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DECRETO N° 13, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Institui o registro de preço para serviços e 

compras no âmbito da Administração 

Pública de Cerro Grande do Sul.  

 

 

Sérgio Silveira da Costa, Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.83 da Lei Orgânica Municipal, 

 

 

DECRETA, 

 

 Art. 1° O registro de preços para serviços e compras da Administração Direta e Indireta do 

Município de Cerro Grande do Sul obedecerá às normas fixadas pelo presente Decreto. 

 

 Art. 2º O procedimento do registro de preços destina-se à seleção de preços para registro, os quais 

poderão ser utilizados pela Administração em contratos futuros para compras ou prestação de serviços. 

 

 § 1° O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

 

 § 2° No procedimento do registro de preços, serão observadas as formalidades pertinentes à 

modalidade de concorrência ou pregão, desde a convocação e habilitação dos licitantes até a homologação da 

licitação. 

 

 § 3° Do Edital de licitação para o registro de preços deverão constar, além de outras, as seguintes 

condições: 

 

 a) quantidades máximas que poderão ser adquiridas no período; 

 b) prazo de validade dos preços registrados; 

 c) ressalva de que, no prazo de validade, a administração poderá não contratar; 

 

 § 4° No âmbito do procedimento disciplinado por este Decreto, a adjudicação importa o registro de 

todos os preços classificados. 

 

 § 5° Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida. 

 

 § 6° A classificação deverá obedecer aos critérios estabelecidos no Edital. 

 

Art. 3º O procedimento de registro de preços será utilizado, quando conveniente, para materiais e 

gêneros de consumo frequente, que tenham significativa expressão em relação ao consumo total ou que 

devam ser adquiridos para diversas Secretarias Municipais, bem como para os serviços habituais e 

necessários ou que possam ser prestados às diversas Secretarias, observado o disposto neste Decreto. 

 

 Art. 4° O Departamento licitações, da Secretaria Municipal da Administração, efetuará o registro de 

preços para materiais e serviços. 
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 § 1° O preço registrado pelo Departamento licitações será utilizado obrigatoriamente por todas as 

Secretarias Municipais. 

 

 § 2° Excetuam-se do disposto no §1º as aquisições ou prestações de serviços nos casos em que a 

utilização se revelar antieconômica ou naqueles em que se verificarem irregularidades que possam levar ao 

cancelamento do registro de preços. 

 

 § 3° As propostas de compras ou as de contratações de serviços a serem processadas com base no 

§2º, serão justificadas e acompanhadas, conforme o caso, de pesquisas de mercado entre fornecedores 

identificados ou de demonstração de irregularidades praticadas, com a informação das medidas já adotadas 

para sua apuração. 

 § 4° A verificação de irregularidades e a adoção das medidas para apuração dessas, serão de 

competência da Secretaria da Administração. 

 

 § 5° As propostas serão submetidas ao respectivo Secretário para prévia autorização, devendo o 

Departamento de licitações ser comunicado do ocorrido. 

 

 Art. 5° A existência de preço registrado não obriga a Administração a firmar as contratações que 

dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações. 

 

 § 1° A não-utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos 

previstos no § 2°, do art. 4° deste Decreto. 

 

 § 2° Realizada licitação para aquisição de bens ou prestação de serviço, o beneficiário do registro de 

preços terá preferência em caso de igualdade de condições. 

 

 Art. 6° Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser convidados, na ordem de 

classificação, a firmar as contratações decorrentes do registro de preços, durante o período de sua vigência, 

observadas as condições fixadas no edital do procedimento e as normas pertinentes. 

 

 Parágrafo Único. O prazo máximo de validade do registro de preços será de 1 (um) ano, 

computadas todas as prorrogações. 

 

 Art. 7° O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do 

interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 

 

 I – Pela Administração, quando: 

 a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de 

preços; 

 b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 

 c) o fornecedor que der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de 

preços; 

 e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

 f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas; 

 

 II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
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 § 1° A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no 

inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 

 

 § 2° No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita 

por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado 

a partir da publicação. 

 

 § 3° A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 

obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 30 dias da data da 

convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços registrados, 

facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não 

aceitas as razões do pedido. 

 

 § 4° Será estabelecido, no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o 

prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado. 

 § 5° Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos 

materiais ou gêneros constantes dos registros de preços. 

 

 § 6° Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias 

úteis. 

 

 Art. 8° Havendo alteração de preços dos materiais, gêneros ou serviços tabelados por órgãos oficiais 

competentes, os preços registrados poderão ser reequilibrados de conformidade com as modificações 

ocorridas. 

 

 § 1° Na hipótese prevista no “caput” deste artigo, deverá ser mantida a diferença apurada entre o 

preço originalmente constante na proposta original e objeto do registro e o preço da tabela da época. 

 

 § 2° O disposto no caput deste artigo aplica-se, igualmente, nos caso de incidência de novos 

impostos ou taxas ou de alteração das alíquotas dos já existentes. 

 

 § 3º Excepcionalmente o preço cotado poderá ser registrado com base na variação do IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor), no caso de o prazo entre a data da proposta e o da vigência da ata 

ultrapassar a 12 (doze) meses, conforme art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001, e art. 40, inciso XI, da Lei nº 

8.666/93.  

 

 Art. 9° Caberá ao Departamento de Compras a prática de atos para controle e administração do 

registro de preços, que, na medida do possível, será informatizado. 

 

 Art. 10. A utilização do preço registrado nos termos deste Decreto, pelas Secretarias, dependerá 

sempre de requisição fundamentada ao Departamento de Compras, que formalizará a contratação 

correspondente. 

 

 Art. 11.  Quando uma ou mais Secretarias tiverem interesse em registrar preços para compras ou 

serviços, deverão solicitar, justificadamente, ao Departamento de Compras, a instauração do competente 

procedimento. 

 

 Parágrafo Único. A solicitação de que trata este artigo deverá fazer-se acompanhar de uma perfeita 

caracterização dos bens ou serviços pretendidos, seus padrões de qualidade, bem como de pesquisa de 

mercado entre fornecedores identificados. 
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 Art. 12. O Departamento de Compras fará publicar, trimestralmente, na imprensa oficial do 

Município, para conhecimento público e orientação da Administração, os preços registrados, devendo 

constar na publicação, obrigatoriamente: 

 a) o preço registrado; 

 b) o prazo de validade do registro; 

 

 Art. 13. Aplica-se aos contratos decorrentes do registro de preços o disposto no Capítulo III e, aos 

participantes do procedimento do registro de preços ou contratados, o disposto no Capítulo IV, ambos da Lei 

Federal n° 8.666/93, no que couber. 

 

Art. 14º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 15º Revoga-se o Decreto Municipal nº 28 de 31 de Agosto de 2017. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, RS, em 26 de Fevereiro de 2019 

 

 

 

 

Sérgio Silveira da Costa 
Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se: 

 

Carlos Alberto Pacheco Coutinho 

Secretário Interino da Administração 

 

 

 


