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                        EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA Nº  

                                009/2014. 
 

 
 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços de 

Material de Limpeza, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, mediante a 
Pregoeira e em conformidade com o Decreto Municipal nº 004 de 11 de 

Janeiro de 2008. A Presente licitação reger-se à pela lei nº 10.520 de 
17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006 e legislação pertinente, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, e pelas condições previstas neste edital 
e seus anexos, mediante as seguintes condições: 

 
Data da Abertura:  09/10/2014 
Horário de Abertura: 09:30 horas 

 
Local: Sala de Pregões Presenciais, Departamento 

de Licitações e Contratos, Prédio da Prefeitura Municipal de 
Rosário do Sul-RS, na Rua Amaro Souto nº 2203. 

 

 
1 DO OBJETO 

 
1.1  A presente licitação visa o registro de preços para aquisição de 

material de Limpeza, visando atender às necessidades das diversas 
Secretarias Municipais, conforme especificações contidas no ANEXO I 
deste Edital. 

 
1.2 A administração não se obriga a contratar o objeto desta 

licitação, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, respeitada 
a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 

 
 

2 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento e constantes deste edital, e que: 
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2.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com 
a Administração Pública Municipal; 

 
2.1.2 que não estejam sob processo de falência ou recuperação 

judicial (concordata), concurso de credores, dissolução, liquidação 
judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
 

2.2    Nenhum participante poderá representar mais de uma empresa 
licitante.  

 
 

3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO E 
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

3.1 Os interessados, no dia, hora e local fixados no preâmbulo deste 
Edital para a realização desta licitação, deverão entregar os seus 

envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 2), devidamente fechados e 
indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte 

externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 1 
 
Prefeitura de Rosário do Sul 

Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 

Razão Social do Proponente: 
CNPJ Nº: 
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preços 

de Material de Expediente para as diversas 
Secretarias. 

 
------------------------------------------------ 
 

ENVELOPE 2 
 

Prefeitura de Rosário do Sul 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014 
Envelope n° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

Razão Social do Proponente: 
CNPJ Nº 

Objeto: Pregão Presencial Para Registro de Preços 
de Material de Limpeza para as diversas Secretarias. 
 

3.2 Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação 
(ANEXO II), a Carta de Credenciamento (ANEXO III), ou outro 
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documento conforme item 3.3, os quais deverão ser apresentados 
por fora do envelope nº 01 – Proposta. 

 
3.3 Do Credenciamento dos Representantes 

 
a) Somente poderá deliberar em nome do proponente, formulando 
ofertas/lances de preços e praticando os demais atos pertinentes ao 

certame, o representante devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório junto ao 

Pregoeiro, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente. 
 

b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular, com firma reconhecida, ou Carta 
de Credenciamento (ANEXO III) com firma reconhecida, com poderes 

para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

c) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser 

entregue conforme subitem 3.2. 
 

 
4 DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 01) 

 

A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu 
representante legal, redigida de forma clara, em língua portuguesa, 

não podendo ser manuscrita, nem conter rasuras ou entrelinhas, e 
incluirá: 

 

a) orçamento discriminado em preços unitários expressos em 
moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas 

com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros 
pertinentes ao objeto licitado, exceto impostos (ICMS, PIS e COFINS); 

 

b) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data da reunião do Pregão. Se na proposta não constar 

prazo de validade, subentende-se com sendo 60 (sessenta) dias; 
 
c) cotação do valor unitário, em real, em algarismos e por extenso, 

para cada item cotado; em caso de divergência entre os valores 
unitários e globais, serão considerados os primeiros, bem como entre 
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os expressos em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará 
o valor por extenso; 

 
d) apresentar, no caso de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, declaração do licitante de que se enquadra nesta situação, 
conforme as definições da Lei Complementar Federal nº 123/2006 
(ANEXO IV); 

 
e) não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 a 45 

da Lei Complementar Federal nº123/2006, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que não declarar essa condição, consoante 

alínea “d”; 
 
f) após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 
 

g) a proposta deverá considerar o fornecimento dos materiais no 
âmbito da Administração Pública Municipal; 
 

h) será considerado vencedor, dentre os qualificados, o que 
oferecer melhor proposta, conforme estabelecido no ANEXO I. 

 
 
5 DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 02) 

 
5.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá 

apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes 
documentos: 
 

5.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 

4.358/02 (ANEXO V). 
 
5.1.2 Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa 

participante, de que a empresa não foi considerada inidônea para 
contratar com a administração pública (ANEXO VI). 

 
5.1.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 
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c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
5.1.4 REGULARIDADE FISCAL: 

 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 

Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades; 
 

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 
de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela 

Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à 
dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da 

licitante; 
 

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos em lei; 

d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS); 

 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº 12.440 de 7 de 

julho de 2011). 
 
5.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) atestado de experiência, expedido por órgãos públicos, ou 

empresas públicas ou privadas, comprovando a execução, pela 
licitante, de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta 
licitação; 

 
5.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 

60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do 
documento. 
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b)   Autorização de Funcionamento expedido pelo Ministério da Saúde. 
para os produtos Saneantes e domissanitários, alvejantes e desin 

fetantes ( Produtos de Higiene,cosméticos.) 
 

C) Alvará Sanitário 
d) Certificado de Registro junto a Anvisa para todos os Itens. 
 

5.2 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação 
poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, 

desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro 
cadastral esteja no prazo de validade. 

5.2.1 Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às 
repartições competentes, quanto aos documentos acima mencionados, 
nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas. 

5.2.2  Os documentos referidos no item 5.1, poderão ser 
apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor do Departamento 
de Licitações da Prefeitura de Rosário do Sul. 
5.2.3 No caso de autenticação por servidor deste órgão, os licitantes 

deverão apresentar a documentação exigida para habilitação no 
Departamento de Licitações 

 ( Rua Amaro Souto, 2203, (centro), até o último dia útil anterior á 
data de abertura do Pregão. 
5.2.4  Não serão autenticadas as certidões emitidas pela internet, 

tendo em vista que a veracidade das mesmas é verificada on-line. 
 

5.2.5  No Julgamento das certidões referentes á regularidade fiscal ( 
item 5.1.4, alíneas “a” até “d”), apresentadas pelas microempresas 
e/ou empresas de Pequeno Porte, serão observadas as disposições da 

LC n° 123/06, em especial seus arts. 42 e 43. 
 

5.2.6  Em havendo alguma restrição quanto às  certidões mencionadas 
no  (item 5.1.4 alíneas “a” até a “f”); será assegurado á microempresa 
ou empresa de pequeno porte o prazo de 2 (dois ) dias úteis, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, para apresentação de nova documentação, 
sem, restrições. 
 

5.2.7 Não terá direito ao prazo previsto no item anterior a 
microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha deixado de 

apresentar algum dos documentos relativos à regularidade Fiscal. 
 
. 

5.2.8 A não-correção da documentação relativa à Regularidade Fiscal, 
no prazo constante do subitem 5.1.4, implicará a decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 
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neste pregão, sendo facultado ao município convocar os licitantes 
remanecentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato ou revogar a licitação. 
 

Observação: caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, 
exigidos para cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a 
licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-

lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de 
inabilitação. 

 
5.3 O envelope de documentação que não for aberto ficará em 

poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

envelope. 
 

5.4 Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada por tabelião ou por funcionário público do município ou 
publicada em órgão de imprensa oficial. Os documentos que puderem 

ser extraídos de sistemas informatizados (internet), também ficam 
autorizados, com a observância de que a veracidade destes será 

submetida à comprovação pela Administração. Será considerado pela 
Comissão, o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data 
da respectiva emissão, para aqueles nos quais não constar validade. 

As cópias poderão ser autenticadas pelo pregoeiro mediante a 
apresentação dos originais. 

 
 

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências 

ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, 
protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para a realização do pregão, no serviço de Protocolo da prefeitura 

Municipal, situado no endereço mencionado no Preâmbulo, cabendo ao 
pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de Vinte e quatro horas. 

Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (55) 3231-
2844, ramal 217. 

 

6.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o 
licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente 

existentes no Edital até o 2º dia útil que anteceder à data da 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto 
vício não suspenderá o curso do certame. 

 
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela proponente não 

impedirá de participar do processo licitatório. Acolhida a  petição 
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contra o ato convocatório este será corrigido e será designada nova 
data para a realização do certame, se a alteração afetar a elaboração 

das propostas. 
 

 
7 DA SESSÃO DO PREGÃO 

 

7.1 A sessão do pregão será realizada no local, data e horário 
indicados no preâmbulo deste edital, sendo recomendável a presença 

dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 
sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue: 

 
7.2 Abertura da sessão pelo pregoeiro, após o que, não mais serão 
admitidos novos proponentes; 

 
7.3 Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por 

empresa, que deverá apresentar: 
 

7.3.1 Cópia da Carteira de identidade; 

 
7.3.2 Instrumento público de procuração ou instrumento particular 

com firma reconhecida, ou Carta de Credenciamento (ANEXO III) 
com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços, negociar preços diretamente com o pregoeiro e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa 
representada, no caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou 

assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato 
Social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
7.3.3 Os documentos de credenciamento passarão a compor o 

processo; 
 

7.4 Recolhimento dos envelopes nº 01 - "Proposta" e nº 02 - 

"Documentos de habilitação"; 
 

7.5 Abertura dos envelopes nº 01 - "Proposta" e leitura, em voz 
alta, dos preços cotados; 

 

7.6 Análise, desclassificação das propostas que estejam em 
desacordo com o solicitado no edital e classificação das propostas que 

estejam em consonância com o exigido; 
 

7.6.1 Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de 

apuração do menor preço, os custos acessórios e encargos tributários 
incidentes sobre o preço; 
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7.7 Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances 
verbais; 

 
7.7.1 Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o 

menor preço e todos os demais cujas propostas econômicas situarem-
se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço; 

 

7.7.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições 
definidas, na rodada de lances verbais participarão as empresas 

ofertantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham 
sido os preços oferecidos;  

 
7.8 Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes 
considerar necessário o Pregoeiro; 

 
7.8.1 A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como 

referencial os valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante 
do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, devendo 
o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da 

sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A 
cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 

propostas, que definirá a sequência dos lances seguintes; 
 

7.8.2 O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no 

subitem 7.8.1, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da 
etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado 

para efeito de ordenação das propostas; 
 

7.9 Ordenamento das empresas por preço; 

 
7.10 Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua 

aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o Pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito; 
 

7.11 Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a 
obtenção de melhor preço, se for o caso; 

 
7.12 Será assegurada como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

conforme a Lei Complementar nº123/2006. 
 

7.12.1 Entende-se por empate quando as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 

bem classificada.  
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7.12.1.1 Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem 
classificada já for de microempresa ou de empresa de pequeno porte. 

 
7.12.2 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá 

ser apresentada no prazo máximo de 5 (cinco) minutos a partir da 
solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão. 

 
7.12.2.1 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 
intervalo estabelecido no item 7.12.1, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 
 

7.12.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte, conforme o item 7.12.2, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 7.12.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 

 
7.12.4 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos 
itens 7.12.2 e 7.12.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa 
que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte que apresentou a melhor proposta. 
 

7.13 Verificação das condições de habilitação do licitante que 

apresentar a proposta de menor preço, passando para a análise da 
subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não 

atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que 
corresponda ao exigido; 
 

7.13.1 Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal da microempresa ou da empresa de pequeno porte, 

esta não será inabilitada (art. 42, da Lei Complementar n° 123/2006). 
 

7.14 Aclamação do licitante vencedor; 

 
7.15 Vistas e rubricadas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes das empresas participantes, em todas as propostas, 
nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes; 
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7.16 Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de 
recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação positiva 

nesse sentido; 
 

7.17 Adjudicação do objeto ao vencedor; 
7.18 Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela 
equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes; 

 
7.19 Devolução dos envelopes nº 02 - "Documentos de 

habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 
2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que 

ficarão retidos até assinatura do contrato pelo licitante vencedor; e 
 

7.20 No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser 

suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, 
devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da 

equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, 
aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos 
trabalhos. 

 
 

8 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

 8.1 Será considerada vencedora a proposta de menor Preço de 

acordo com o especificado no ANEXO I, desde que atendidas às 
especificações constante deste edital. 

 
8.2 O Objeto deste Pregão será adjudicado ao proponente cuja 
proposta seja considerada vencedora. 

 
8.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de 

condições, ficarem empatadas, a classificação far-se-á, 
OBRIGATORIAMENTE POR SORTEIO, em ato público, na própria 
sessão, conforme disposto na Lei nº 8.666/93. 

 
8.4 O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços 

estejam superiores aos praticados no Mercado ou suspender a sessão 
para que seja realizada pesquisa a fim de verificar tal conformidade. 
 

 
9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
9.1 Tendo a licitante manifestado, motivadamente, na sessão 
pública do pregão a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 

(três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
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9.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes 

ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo 

da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
 
9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 

motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 

9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida 

do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado 
causa à demora. 

 
 

10 DA ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA 

 
10.1 No caso de interposição de recurso, depois de proferida decisão 

sobre o mesmo, caberá ao prefeito a adjudicação e homologação do 
resultado da licitação. 

 

10.3 Não havendo recurso, a autoridade competente adjudicará o 
objeto licitado ao vencedor do certame e homologará o resultado da 

licitação, convocando o adjudicatário a assinar o contrato dentro do 
prazo de no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em 
que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao município. 

 
10.4 Caso o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não apresente situação regular ou se recusar 
injustificadamente a assinar o contrato, a Administração poderá 
retomar a sessão Pública e o Pregoeiro examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor e convocado para 
contratar com a Administração. 

 

10.5 Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da 
proposta, e não comparecendo o proponente convocado para a 

assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando 
sujeito ás seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

 

10.5.1 multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua 
proposta; 
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10.5.2 impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 5 (cinco) anos. 

 
10.5.3 A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do 
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

 

11 DO CONTRATO E DO PRAZO  
 

11.1 O contrato regular-se-á, no que concerne a sua elaboração, 

alteração, execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei 
8.666/1993, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito 

público. 
 

11.2 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. 
 

11.3 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no 

edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 
 

11.4 O Contrato terá vigência de doze meses a contar da assinatura 
do mesmo, podendo ser prorrogado se presentes os requisitos legais e 
de acordo com a vontade das partes. 
 

 

12 DAS PENALIDADES 

 
12.1 Na condição de participante do pregão ou de contratante, as 

licitantes, conforme a infração e sem prejuízo das sanções previstas na 
Lei federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93, 

estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 
a) manter comportamento inadequado durante o pregão: 

afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 1 ano;  

 
b) deixar de manter a proposta, observado o prazo da sua validade 
(recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 

 
c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
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multas previstas em contrato e demais cominações legais, nos 
seguintes casos:  

 
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

 

b) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do pregão; 

 

c) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato; 

 

d) condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

 

e) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração Pública Municipal; 

 

12.2 Quando for o caso, as penalidades serão registradas no cadastro 
da contratada. 

 
 

13 DAS OBRIGAÇÕES 
 

13.1 Do Município: 
13.1.1 Atestar nas notas fiscais/faturas, a efetiva entrega do objeto 
desta licitação. 

 
13.1.2 Aplicar penalidades à empresa vencedora, quando for o caso. 

 
13.1.3 Prestar à contratada toda e qualquer informação por esta 

solicitada, necessária à perfeita execução do contrato. 
 

13.1.4 Efetuar o pagamento à contratada, no prazo avençado, após a 

entrega da Nota Fiscal no setor competente. 
 

13.1.5 Notificar a contratada, por escrito, acerca da aplicação de 
qualquer sanção. 

 

13.2 Da Empresa vencedora: 
 

13.2.1 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações e padrões 
de qualidade exigidos no edital. 
 

13.2.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta 
ou indiretamente, sobre os produtos vendidos. 
 

13.2.3 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições 

de habilitação. 
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13.2.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta 

licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado. 
 

13.2.5 Fornecer o Objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados 
na proposta. 
 

 

14 DO PAGAMENTO: 
 

14.1 Os pagamentos serão efetuados após a liberação da Nota Fiscal 
pelo setor competente. 

 
14.2 A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do 
contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas 

pelo Município. 

 

14.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser 
liquidadas simultaneamente com a parcela vinculada ao evento cujo 

descumprimento deu origem à aplicação da penalidade. 

 

14.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do 
país, em 03 (três) vias. 
 

14.4.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar 
o Certificado de regularidade do FGTS, CND do INSS. 

14.5 O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá 
ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento 
licitatório. 

14.6 No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer 
os dados bancários (banco, agência e número da conta) para depósitos 

referentes aos pagamentos. 
 

14.7 O ISSQN, se devido, será recolhido na forma do Código 

Tributário vigente no Município. 

 

14.8 Homologada a licitação pela autoridade competente, o governo 
do Município, em nome da entidade compradora emitirá o Empenho, 

Ordem de Fornecimento ou convocará o licitante vencedor para 
assinatura do contrato correspondente, consoante prazos e condições 

de entrega, descritos no anexo. 
 

 

15 DA DOTAÇÃO 
 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta 

de recursos específicos, consignados no orçamento do Município, 
exercício 2014. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 
 

Departamento de Licitações 

 

 

 

 

16 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1 A presente licitação não importa necessariamente em 
contratação, podendo o governo do Município  revogá-la, no todo ou 
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Governo 
poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 
16.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 
 

16.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo. 

 
16.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer 
esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo 

Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 

16.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não 
importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 
16.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

 
16.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que 
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 

Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
16.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo 

Pregoeiro. 
 

16.9 A participação do proponente nesta licitação implica em 
aceitação de todos os termos deste Edital. 
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16.10  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances 

apresentados e demais informações relativas à sessão pública do 
pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de 

publicidade. 
 

16.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões 

judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, 
considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 

 

 

17 DOS ANEXOS 

 
Fazem parte deste edital, como anexos: 

 
ANEXO I: Especificação do Objeto; 
ANEXO II: modelo de Declaração de Atendimento às 

Condições de Habilitação; 
ANEXO III: modelo de Carta de Credenciamento  

ANEXO IV: declaração de que é Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO V: declaração de idoneidade; 

ANEXO VI: declaração de que cumpre as determinações 
do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal (modelo); 

ANEXO VII: detalhamento da proposta; 
ANEXO VIII: minuta do Termo de Contrato. 
 

Rosário do Sul-RS, 08 de julho  de 2014. 
 

 
Dieizon Marques da Silva, 
Chefe do Departamento de Licitações. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 
 

Departamento de Licitações 

 

 

Anexo I- 
 

 
Prazo de entrega 5 dias após a emissão do 

empenho. 
Local de Entrega: Departamento de 
Almoxarifado da Prefeitura Municipal Rua 

Amaro Souto, 2203 CEP 97590-000 
Prazo de Validade da Proposta 12 meses 

 
     

01 Bacia em plástico não reciclado, fabrica em polietileno de alta densidade e alta 
resistência a impacto, contendo no corpo a marca do fabricante, capacidade de 20 
litros 

75 
Unid
ade 

25,00  

02 Balde plástico não reciclado, fabricado em polietileno de alta densidade e alta 
resistência  a impacto, com parede e fundos reforçados, com reforço no encaixe de 
alça de aço zincado contendo no corpo a marca do fabricante, capacidade 10 litros. 
Branco 

125
Unid
ade 

10,00  

03 Balde plástico não reciclado, fabricado em polietileno de alta densidade e alta 
resistência a impacto, com parede e fundos reforçados, com reforço no encaixe de alça 
de aço zincado contendo no corpo a marca do fabricante, capacidade 15 litros 

130
Unid
ade 

25,00  

04 Bobina de saco plástico picotada c/ capacidade de 3L contendo 1000 uns. 30 
Bobi
na 

26,45  

05 Bobina de saco plástico picotada c/ capacidade de 5L contendo 1000uns. 60B
obin
a 

26,90  

06 Bolsa alvejada reforçada, de algodão 50x70cm. 4500
Unid
ade 

  5,45  

07 Capachos p/ porta em fibra de coco natural e base em PVC, personalizável, que 
retenha umidade, poeira e resíduos do tráfego de pessoas, espessura 17mm, 
gramatura 7,25kg/m, tamanho 60x33cm. 

171 
Unid
ade 

54,90  

08 Copo plástico descartável, capacidade de 180ml, confeccionado com resina 
termoplástica branca ou translúcida. Os copos devem ser homogêneos, isentos de 
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações bordas afiadas ou 
rebanhas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo deve 
trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou 
identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para 
reciclagem. Acondicionado em pacotes c/ 100 unidades, de forma a garantir a higiene e 
a integridade do produto até o seu uso final 

330 
Pac
ote 

5,00  

09 Corda p/ varal, alta resistência, foi sintético com diversas cores, nº. 05, com 10m. 90U
nida
de 

3,00  

10 Dispenser para sabonete ou álcool gel, em termoplástico de alta resistência, fechadura 
de segurança com chave múltipla, com reservatório de 900ml ideal para sanitários 

50U
nida
de 

38,00  

11 Cera Líquida acrílica auto-brilhante e antiderrapante para conservação e proteção de 
pisos laváveis e com alto trafego,rendimento por litro de até 10m, frasco resistente com 

100 
CX. 

96,50  
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1 litro vermelha, cx c/12 unidades. 

12 Copos descartáveis pct c/100 und de 50 ml 50 
pcts 

2,99  

13 Corda p/varal, 100% poliéster, 3,5mm de espessura e 15 m de comprimento, cor 
branca. 

20un
s 

7,00   

14 Hastes flexíveis 100%  algodão para uso geral, antigerme.composição:hastes de 
polipropileno cx c/ 150uns. 

128c
x. 

2,90  

15 Creme Dental, branqueador, máxima proteção anti-cáries( com flúor ativo), especial 
para crianças, baixa abrasividade, sabores uva,morango e tuti-frutti, 50g. 

300u
ns 

9,90  

16 Creme dental infantil, anti-cáries ( com flúor ativo) , combate o tártaro, 90gr. 50 
uns 

 
 
3,99 
 

 

17 Escova para limpeza de vaso sanitário, com cabo em plástico e cerdas em nylon 
arredondadas, tipo vassoura com estojo 

100 
Unid
ade 

7,99  

18 Desinfetante líquido, com ação bactericida e germicida aromas diversos, embalagem 
plástica resistente não reciclado c/2 litros, com tendo marca do fabricante e prazo de 
validade mínima de 12 meses cx. Com 06 unidades 

250c
x. 

51,94  

19 Detergente em pó com tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador 
óptico, enzima,componentes, corantes,perfume, carga e água ( embalagem de 1 KG) 

700
KG 

5,90  

20 Detergente líquido, neutro /maçã/limão concentrado, biogradável, com alta formação de 
espuma, para limpeza de louças, pisos, paredes uso diário, embalagem resitente, em 
frasco de 500ml. Apresentar Registro do Min. Da Saúde-MS. 

5568
0uns 

1,80  

21 Escova Dental adulto, pro fio, cerdas com dupla ação, cabo ergonômico. 100u
ns 

8,90  

22 Escova Dental infantil, cerdas de nylon macias, 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de 
cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 
15 cm, anatômico, com empunhadeira.  

400u
ns 

6,90  

23 Escova para limpeza, com cerdas de nylon para lavar chão, formato oval. 150
Unid
ade 

4,00  

24 Escova para limpeza de vaso sanitário, com cabo em plástico e cerdas em nylon 
arredondadas tipo vassoura c/ estojo. 

50un
s 

8,90  

25 Esfregão de aço, 640x480 cx c/36 um. 30 
cx 

21,90  

26 Esponja de lã de aço para limpeza, fardo c/14 pc de 08 um. 60 
fard
os 

182,00  

27 Esponja p/limpeza, dupla face, uma de esponja e outra de material abrasivo, anti-
bacteriana, medindo no mínimo 110 mx 75mmx23mm. 

300u
ns 

2,10  

28 Fralda Infantil descartável composta por celulose,poiliproloileno, adesivo, termoplástico, 
flocgel e papel siliconado, componentes atóxico em contato com a pele, a embalagem 
deve conter dados do fabricante e prazo de validade tamanho P ( PC c/40 unidades 

100 
Pac
otes 

48,50  

29 Fralda Infantil descartável composta por celulose,poiliproloileno, adesivo, termoplástico, 
flocgel e papel siliconado, componentes atóxico em contato com a pele, a embalagem 
deve conter dados do fabricante e prazo de validade tamanho G ( PC c/40 unidades 

10 
 
 
 
0s 

48,50  
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paco
tes 

30 Fralda Infantil descartável composta por celulose,poiliproloileno, adesivo, termoplástico, 
flocgel e papel siliconado, componentes atóxico em contato com a pele, a embalagem 
deve conter dados do fabricante e prazo de validade tamanho M ( PC c/40 unidades 

100 
paco
tes 

48,50  

31 Guardanapo de Papel material celulose, 1090% fibras naturais, tamanho 23,5x 23,5cm 
cor branca. 

300p
acot
es 

1,50  

32 Inseticida aerosol, ação total, (mata tudo), inodoro, peso mínimo de 18-0g isento de 
CFC, sem espuma, frasco com no mínimo 300ml, com nome do fabricante, prazo de 
validade da saúde, acondicionados em caixac/12 unidades. 
 

1.37
0 
 Cx 

113,04  

33 Limpa Vidros, com fórmula desengraxante e desencrustante, frasco c/500ml cx c/12 
frasco. 

310 
cx. 

47,88  

34 Limpador de Limpeza pesada, multiuso, com ativos que dissolvam e removam a sujeira 
de variados tipos de superfícies (embalagem de 500 ml). 

50un
s 

4,90  

35 Lixa ferro 22,5x27,5 gramatura  100 preta  30 
uns 

2,48  

36 Lixeira com  tampa em plástico resistente , capacidade 100 litros, c/tampa e pedal. 20 
uns 

99,00  

37 Luva de látex, tipo cirúrgica, cx c/ 100 pares, tamanho médio. 50 
Cx 

24.40  

38 Mamadeira Cristal  colorida (verde, amarela) 240ml, bico d silicone macio. 50un
s 

12,90  

39 Máscara de proteção (pó) cx c/16 un. 20cx 2,50  

40 Fósforo, acendedor em madeira, composto vegetal e minério, apresentado na forma 
palito com ponto de pólvora. Acondicionado em pacote com 10 caixas, cada caixa com 
40 palitos, produto aprovado pelo INMETRO 

200
Pac
ote 

2,98  

 41 Saco em rolo p/lixo 39 cm x 58 cm (15 l c/ 100 un cor amarela) 300 
rolos 

13,90  

 42 Saco em rolo p/lixo 59 cm x 62 cm (30 l c/50 un cor amarela) 300 
rolos 

13,90  

 43 Fralda geriátrica descartável composta por celulose, poiliproloileno, adesivo, 
termoplástico, flocgel e papel siliconado, componesntes atóxico em contato com a pele, 
a embalagem deve conter dados do fabricante e prazo de validade tamanho P (PC c/ 
07 unidades) 

2.50
0Pa
cote 

16,50  

44 Saco em rolo p/lixo 75 cm x 1,05 cm (100 l c/50 un cor amarela) 600 
rolos 

15,90  

45 Tesoura em aço inoxidável para cortar unha de bebê 10 
uns 

12,50  

46 Toalha de rosto, 100% algodão, macio, tamanho mínimo 68cm x 1,35cm (cores 
variadas) 
 
 

200 
uns 

10,00  

47 Touca descartável sanfonada com elástico, confeccionada em TNT, pacote com 100 
uns 

40 
pcts 

10,00  

48 Fralda geriátrica descartável composta por clulose, poiliproloileno, adesivo, 
termoplástico, flocgel e papel siliconado, componesntes atóxico em contato com a pele, 
a embalagem deve conter dados do fabricante e prazo de validade tamanho M (PC c/ 

2.70
0Pa
cote 

17,50  
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07 unidades) 

49 Fralda geriátrica descartável composta por clulose, poiliproloileno, adesivo, 
termoplástico, flocgel e papel siliconado, componesntes atóxico em contato com a pele, 
a embalagem deve conter dados do fabricante e prazo de validade tamanho G (PC c/ 
08 unidades) 

2700
Pac
ote 

18,00  

50 Fralda geriátrica descartável composta por clulose, poiliproloileno, adesivo, 
termoplástico, flocgel e papel siliconado, componentes atóxico em contato com a pele, 
a embalagem deve conter dados do fabricante e prazo de validade tamanho XXG (PC 
c/ 08 unidades) 

2.70
0Pa
cote 

21,00  

51 Isqueiro  para uso doméstico cores variadas.(ascender fogão) 40 
Unid
ade 

 
3,25 
 
 
 
 
 

 

52 Lixeira com tampa, em plástico resistente, capacidade 10 litros. 180
Unid
ade 

17,00  

53 Lixeira com tampa, em plástico resistente, capacidade 15 litros. 50U
nida
de 

22,00  

54 Lixeira com tampa, em plástico resistente, capacidade 60 litros. 50U
nida
de 

65,00  

55 Lixeira com pedal em inox, capacidade 15 litros. 50U
nida
de 

135,00  

56 Lixeira com pedal, em plástico branco, capacidade 10 litros. 50U
nida
de 

25,00  

57 Lixeira com pedal, em plástico branco, capacidade 20 litros. 50U
nida
de 

38,00  

58 Lixeira com tampa, em plástico resistente capacidade 100 litros com pedal 20 
unid
ade 

169,00  

59 Lixeira com tampa, em plástico resistente, capacidade 50 litros, com  pedal. 140
Unid
ade 

 62,00  

60  
Luva de proteção para limpeza de borracha látex 100% natural, resistente, flexível, 
tamanho médio, superfície externa antiderrapante, cano ¾ com bainha, embaladas em 
par e acondicionadas em caixa 

 
801 
 
Par 

 
 
 
10,49 

 

61 Papel higiênico branco folha simples, picotado, composto por 100% de fibras 
celulósivas, acondicionado em pacotes com 8 unidades e reembalados em fardos 
totalizando 64 rolos. Gramatura: 14,5 a 19g/m² por folha; alvura: 69,00 a 76,00 pontos; 
capacidade de absorção de água: 5,0 a 6,0 segundos; comprimentos do rolo 60 
metros. Características geométricas: largura 10cm; diâmetro do rolo: 106mm; diâmetro 

700
Fard
o 

64,00  
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do tubete: 47mm 

62 Papel higiênico branco folha dupla, picotado, composto por 100% de fibras celulósicas, 
acondicionado em pacotes com 8 unidades e reembalados em fardos totalizando 64 
rolos. Gramatura: 14,5 a 19g/m² por folha; alvura: 69,00 a 76,00 pontos; capacidade de 
absorção de água: 5,0 a 6,0 segundos; comprimentos do rolo 30 metros. 
Características geométricas: largura 10cm; diâmetro do rolo 106mm; diâmetro tubete: 
47mm.  

560
Fard
o 

89,00  

63 Rodo tipo passa cera, com base em madeira tratada medindo 22cmx5,5cmx2cm, com 
furo centralizado em ângulo de 45º, cabo de madeira medindo 1,30m e espuma colada 
e pregada em toda a superfície da base, formando um único conjunto com utilidade em 
espalhar e esfregar ceras. Deverá conter produto etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e marca. 

150
Unid
ade 

28,00  

64 Saco para lixo 30 litros (branco) Pacote com 10 unidades) 5.00
0Pa
cote 

 
 30,00 
 

 

65 Saco rolo p lixo 63cmx80cm, (50L c/ 50 unidades amarela) 800 
Rolo 

40,00  

66 Água sanitária, composição mínima de cloro de 2,0 a 2,5 %, com ação alvejante e 
desinfetante, embalada em frasco de material resistente que impeça a ação da luz 
solar, caixa com 12 litros 

700 
Caix
a 

24,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67 Álcool líquido hidratado 92,8% graus centígrados, embalagem resistente com 1000ml 
caixa com 12 litros 

205 
Caix
a 

88,50  

68 Álcool líquido hidratado com 70º graus centígrados, embalagem resistente com 
1000ml, com validade mínima de 36 meses caixa com 12L 

225 
Caix
a 

72,00  

69 Álcool gel 250 ml caixa com 12 unidades 50 
Caix
a 

54,00  

70 Balde plástico não reciclado, fabricado em polietileno de alta densidade e alta 
resistência a impacto, com parede e fundos reforçados, com reforço no encaixe da alça 
de aço zincado contendo no corpo a marca do fabricante, capacidade 20 litros 

220a
de 

11,50  

71 Cera líquida acrílica auto-brilhante e antiderrapante para conservação e proteção de 
pisos laváveis e com alto trafego, rendimento por litro de até 10m, frasco resistente 
com 750ML, incolor, caixa com 12 unidades 

Cai 
Xá 

93,00  

72 Cera líquida acrílica auto-brilhante e antiderrapante para conservação e proteção de 
pisos laváveis e com alto trafego, rendimento por litro de até 10m, frasco resistente 
com 750ML, amarela, caixa com 12 unidades 

50 
Caix
a 

93,00  

73 Creolina embalagem de 1 litro  130 
Litro  

46,46  

74 Curativo (tipo band-aid) caixa com 100 unidades 90 4,99  
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Caix
a 

75 Desentupidor p/ pia com bocal de borracha e cabo de polietileno, altura mínima 17,5 
cm. 

85 
Unid
ade 

3,99  

76 Desintupidor para ralos e pia 300g, com hidróxido de sódio,m nitrato de sódio, barrilha, 
alumínio e corante 

202 
Unid
ade 

8,99 

77 Desinfetante para uso geral, fragrância eucalipto na cor branco com poderosa ação 
bactericida, deverá possuir ação tripla: limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em 
frasco plástico transparente, contendo 2 litros com tampa de rosca. Deverá constar na 
embalagem o número de serviço de atendimento ao consumidor, telefone de 
emergência- Ceatox. Composição: nonilfenol etoxilado, cloreto de alquildimeti benzil 
amônio, formol, metilcloroisotiazolinona e cloro metilsotiazolinona, copolímero acrílico, 
corante, perfume e água. Componente ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 
0,25%. Validade mínima de 12 meses, no ato da entrega.  

300 
Litro 

35,94                           

78 Desodorante p/ vaso sanitário com suporte (pedra) fragrância diversas. 4.01
0Uni
dade 

2,50  

79 Detergente em pó de 500gr com amaciante, embalagem em caixa de papelão 
anatômica com sistema prático para fechamento após o uso, certificada com garantia 
de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos 
trabalhadores. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, 
branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, 
agente antiredeposição. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfato de sódio. 
Validade mínima do produto de 24 meses. Constar na embalagem dados do fabricante, 
dosagem do produto, modo de utilização, sac, data de fabricação e número de lote. 

5.46
0Uni
dade 

 
5,30 

 

80 Detergente em pó de 1000gr com amaciante, embalagem em caixa de papelão 
anatômica com sistema prático para fechamento após o uso, certificada com garantia 
de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos 
trabalhadores. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizantes, sequestrantes, 
branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, corante, essência, cargas inertes, 
agente antiredeposição. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfato de sódio. 
Validade mínima do produto de 24 meses. Constar na embalagem dados do fabricante, 
dosagem do produto, modo de utilização, sac, data de fabricação e número de lote. 
Caixa com 12 kg 

921 
Caix
a 

4,98  

81 Escova dental adulto, composta por 3 fileiras de cerdas macias e retas de fio de 
poliamida 6.12, polipropileno, latão e pigmento, medindo 175mm de comprimento total, 
com furo na extremidade e com cerdas de 10mm de altura, cabeça produzida em 
formato compacto para facilitar o manuseio do usuário. Deverá constar em seu corpo 
gravado em alto relevo marca do produto, procedência, número do lote e data de 
fabricação. Acondicionada individualmente em saco plástico transparente devidamente 
lacrado com dados de identificação do fabricante, telefone do sac, composição, 
procedência, responsável técnico e número da autorização de funcionamento no MS. 

100 
Unid
ade 

10,90  

82 Espanador de pena medindo de 30 a 35 cm de altura, com cabo plastificado medindo 
de 30 a 35 cm de comprimento, devendo o mesmo ser embalado em saco plástico, 
contendo no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca 

76 
Unid
ade 

18,00  

83 Guardanapo de papel medindo 20cmx20cm em pacote com 100 folhas, composto por 
100% fibras celulósicas, na cor branca. Deverá constar na embalagem dados de 
identificação do fabricante e marca 

320 
Pac
ote 

1,80  
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84 Inseticida mata formiga caixa com 30g 150
Fras
co 

  

85 Limpador multiuso, instantâneo, embalagem plástica de 500ml com bico dosador, com 
3 ações: limpa, desengordura e perfuma, nas fragrâncias floral, campestre, lavanda e 
laranja, deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo 
de usar, preocupações telefone do sac e do CEATOX, responsável técnico, número do 
lote e validade, composição: tensoativaniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, 
sequestrante, alcalizante, conservante e perfume, embalado em caixa com 24 
unidades. 

1075 
Fras
co 

48,00  

86 Lustra móveis cremoso, brilho seco e intenso, perfume de longa duração (dividido nas 
fragrâncias lavanda, floral, jasmim, madeira), com proteção contra manchas d’água, 
frasco com 200ml, contendo rótulo e nome do fabricante. Caixa com 12 unidades. 

76 
caix
a 

50,40  

87 Lustra móveis cremoso, brilho seco e intenso, perfume de longa duração (dividido nas 
fragrâncias lavanda, floral, jasmim, madeira), com proteção contra manchas d’água, 
frasco com 200ml, contendo rótulo e nome do fabricante. 

490 
Fras
co 

4,40  

88 Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo 73mm 
de comprimento x11mm largura, com presilha em aço galvanizado. O produto deverá 
ser embalado em filme plástico transparente, contendo 12 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, código de barra e dados de identificação do fabricante. 

90D
z 

1,99  

89 Purificador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 278g na fragrância lavanda, 
sem adição de CFC. O produto deverá conter tampa com jato potente e ao ser utilizado 
proporcionar perfume eliminando odores. Composição química: ativos solventes , 
fragrância e propelentes. Principio ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio – 
0,125%. Na embalagem deverá constar os dados do fabricante, dados do ceatox, 
indicações de uso, advertências, preocupações, data de fabricação e data de validade. 
Caixa com 12 unidades.  

39C
aixa 

108,00  

90 Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo comprimento x largura x altura 
(60cmx3cmx3,5cm), com borracha sintética dupla com 3mm de espessura e 3cm de 
altura fixada a base com grampos, com cabo de madeira de 1,40mt de comprimento de 
22mm de diâmetro. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificação do 
fabricante e marca.  

70 
Unid
ade 

28,00  

91 Sabão em pedra glicerinado multiuso, alto teor de AGT ( responsável pelo poder de 
limpeza e espuma), biodegradável pacote com 05 unidades 

20 
Pac
ote 

6,80  

92 Sabonete em pedra 90grs com proteínas do leite. Composição: sodium 
tollowate/sodium cocoate, fragrance, titanium dioxide, etidronic acid e proteins ofmilk. 
Sua embalagem deverá ser plastificada de modo que facilite a visualização do produto, 
constar responsável técnico, nº. do sac, validade mínima de 36 meses e dados de 
identificação do fabricante. 

790 
Unid
ade 

1,98  

93 Sabonete infantil 80 gramas, especialmente desenvolvido para limpar suavemente a 
pele do bebê, sem ressecá-la, contendo glicerina e lanolina que hidratam e amaciam a 
pele, com fórmula dermatológicamente testada, sem álcool e com ph balanceado. 
Composição: orbignya oleifera seed oil/talow acid, propylene glucol, titanium dioxide, 
glycerin, PEG-75 lanolin, C.I. 19140, C.I. 42090, disodium edta, etidronic acid e 
fragrance. O produto deverá vir embalado individualmente em caixa de papelão 
resistente contendo marca, gramatura, modo de usar, preocupações, lote, fabricação, 
validade, composição, identificação de produto dermatologicamente testado e dados de 
identificação do fabricante.  

900 
Unid
ade 

2,50  

94 Sabonete líquido fragrâncias de erva, pêssego, morango e dove, perolado com 430 28,00  



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 
 

Departamento de Licitações 

 

 

ingredientes umectantes e emolientes que repõem os óleos naturais da pele. 
Composição: tensoativo ativo não iônico, anfotero, alcalonamida, bactericida, 
sequestrante, conservante, água, principio ativo triclosan. O produto deverá ser 
embalado em forma de refil selado com válvula antientupimento e antivazamento, 
descartável com capacidade de 1000ml. Constar na embalagem: marca código de 
barras, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante.  

Fras
co 

95 Saponáceo em pó, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. 
Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, corante e essência. 
Componente ativo: linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio. O produto deverá conter 
tensoativo biodegradável. Deverá conter os dados do código de defesa do consumidor. 
Caixa com 12 unidades.  

283c
aixa
s 

26,40  

96 Toalha de banho, 100% algodão, macio, tamanho mínimo 68cm x 1,35cm ( cores 
variadas). 

100
Unid
ade 

18,90  

97 Vassoura com cerda longa em polipropileno diagonal, cabo rosqueável com mínimo 
1,50m com revestimento plástico e suporte, base com mínimo 30cm, contendo marca 
do fabricante no corpo do produto. 

238
Unid
ade 

10,90  

98 Vassoura de palha 5 fios para uso externo, cerdas naturais medindo 50cm de altura, 
35cm de largura no leque, cabo plastificado contendo 1,10m fora da amarração das 
cerdas, com cerdas amarradas com fios de nylon formando um conjunto. Deverá o 
produto conter etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca 

396
Unid
ade 

25,00  

99 Álcool Gel ( álcool etílico hidratado 70º IN PM peso líquido 480 G 300u
nd. 

 6,50  

100 Bacia em plástico não reciclado, fabrica em polietileno de alta densidade e alta 
resistência a impacto, contendo no corpo a marca do fabricante, capacidade 05 litros. 

25un
i 

  9,00  

101 Bacia em plástico não reciclado, fabrica em polietileno de alta densidade e alta 
resistência a impacto, contendo no corpo a marca do fabricante, capacidade 10 litros. 

25un
id 

15,00  

102 Bolsa não alvejada, algodão cru, tamanho mínimo 64x44cm. 200u
ns 

  4,50  

103 Cera em pasta c/ carnaúba e polietilências, parafina, solvente alifáticos, silicone e 
perfume, indicada para ladrilhos, mármore e cerâmica,assoalhos s/sinteco ou cascolac 
de 400 g, cor vermelha. 

24 
uns 

11,10  

104 Cera em pasta vermelha atinge e dá brilho para pisos de ladrilho, cimento ou tijolo. 12 
uns 

11,10  

105 Cera Líquida acrílica auto-brilhante e antiderrapante para conservação e proteção de 
pisos laváveis  e com alto trafego, rendimento por litro de até 10m, frasco resistente 
com 1 litro, amarela,cx c/12 unidades. 

80 
CX. 

96,50  

106 Cera Líquida  acrílica auto-brilhante e antiderrapante para conservação e proteção de 
pisos laváveis e com alto trafego,rendimento por litro de até 10m, frasco resistente com 
1 litro vermelha, cx c/12 unidades. 

90 
CX. 

96,50  
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ANEXO II 

 
 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
A ........................(Razão Social da 

empresa).................., CNPJ .................., localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na 

licitação Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
009/2014, promovida pela CADASTRO DE LICITAÇÕES - Cadfor, e 
sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de 

HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 
 

Local de data, 
 

 
 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 
ASSUNTO: _____________________, objeto do Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº  009/2014. 
 

Designação de Representante 
 
Através do presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a)..............................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º .................................., e 

CIC...................................., a participar da Licitação instaurada pela 
Cadfor – Cadastro de Licitações/RS, na modalidade de Pregão nº 

009/2014, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
....................................................................................., bem 

como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
............................, ...... de ............................... de 

2014. 

 
 

 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA 
DO REPRESENTANTE LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaramos em atendimento ao previsto no subitem 
______________do Edital de _________ nº _________, que estamos 

caracterizados como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

Declaramos, ainda, que cumprimos os requisitos de 
habilitação exigidos para participação no presente certame, ressalvada 

a documentação relativa à Regularidade Fiscal, a qual comprometemo-
nos a regularizar no prazo estipulado no subitem _________, caso 
sejamos declarados vencedores da licitação. 

 
Local e Data. 

 
 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO V 

 
 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 

 
A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu 

Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi 

declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  
 

Local e data. 
 

 
Representante Legal. 
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ANEXO VI 

 
 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 
DECLARAÇÃO (modelo) 

 
Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital nº 

..../2014, que não possuímos em nosso quadro de pessoal, empregado 

com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso V do artigo 27 da Lei  nº 8.666/93. 
 
 

Local e data. 
 

 
Representante Legal 
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ANEXO VII 

 
 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA 
 
Local de Entrega: Rua Amaro Souto nº 2203 , centro CEP- 

97590-000 
Certificado da Anvisa para os Medicamentos 

 

ITEM TIPO ELENCO DE REFERÊNCIA  Qtde 

 

Marca 

Valor 

unitário 

 R$ 

      

 
(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
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ANEXO VIII 

 
 

MINUTA DO TERMO DE FORNECIMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
nº 009/2014 

 
 

Compromisso celebrado entre o Município de Rosário do 
Sul, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Amaro Souto nº 
2203, Centro, nesta cidade de Rosário do Sul, CNPJ 88.138.292.0001-

74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luis Henrique 
Oliveira Antonello, brasileiro, casado portador da CI nº-3020646828 

CPF nº 390827680-20, residente e domiciliado na rua Voluntários da 
Pátria nº 1961 nesta cidade, e de outro lado, a Empresa -----  

CNPJ.............. , Situada....................................  CEP-
............................ ,  denominada COMPROMITENTE, para o Registro 
de Preços de aquisição do objeto descrito na Cláusula Primeira. 

O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade 
na consecução do objeto descrito abaixo, constante do PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 009/2014. A presente 
licitação reger-se à pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar 
nº123/2006, Decreto Estadual nº. 43.573/2005, Lei Estadual n° 

11.389/1999, e legislação pertinente, e subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/1993, e pelas condições previstas neste Edital e seus 

anexos, mediante as seguintes condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O presente tem por objeto o Registro de Preços de 

Material de Limpeza  para o uso das diversas Secretarias do Município. 
 
Local de Entrega: Rua Amaro Souto nº 2203 , Centro, 

CEP- 97590-000 
Certificado do Inmetro para os Materiais. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 

Os preços registrados, por item, são os constantes 
da proposta vencedora da licitação.  

 
 
Objetos anexo I: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PAGAMENTO 
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Os pagamentos serão efetuados após a liberação da Nota Fiscal pelo 
setor competente no prazo de até 30 dias 

  A Nota Fiscal somente será liberada quando o 
cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as 

especificações exigidas pelo município. 
 
CLÁUSULA QUARTA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá 
apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes 

documentos: 
 

Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 
4.358/02 (ANEXO V). 

 
Declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, 

de que a empresa não foi considerada inidônea para contratar com a 
administração pública (ANEXO VI). 
 

 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 
 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF); 
 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 
 

 REGULARIDADE FISCAL: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 

Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades; 

 
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa 
de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela 

Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à 
dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 
 

Departamento de Licitações 

 

 

Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da 
licitante; 

 
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos em lei; 
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 
 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011). 

 
 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) atestado de experiência, expedido por órgãos públicos, ou 
empresas públicas ou privadas, comprovando a execução, pela 

licitante, de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta 
licitação; 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 
60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do 

documento. 
b)   Autorização de Funcionamento expedido pelo Ministério da Saúde. 
para os produtos Saneantes e domissanitários, alvejantes e desin 

fetantes ( Produtos de Higiene,cosméticos.) 
 

C) Alvará Sanitário 
d) Certificado de Registro junto a Anvisa para todos os Itens. 
 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação 

poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, 
desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro 

cadastral esteja no prazo de validade. 
 Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às 
repartições competentes, quanto aos documentos acima mencionados, 

nem cópias ilegíveis ainda que autenticadas. 
        Os documentos referidos no item 5.1, poderão ser apresentados 

no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor do Departamento de Licitações da 
Prefeitura de Rosário do Sul. 

          No caso de autenticação por servidor deste órgão, os licitantes 
deverão apresentar a documentação exigida para habilitação no 

Departamento de Licitações 
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 ( Rua Amaro Souto, 2203, (centro), até o último dia útil anterior á 
data de abertura do Pregão. 

     Não serão autenticadas as certidões emitidas pela internet, tendo 
em vista que a veracidade das mesmas é verificada on-line. 

 
 
 

CLÁUSULA QUINTA- DOS PRAZOS 
 

O prazo de validade deste Registro de Preços é de 12 
(doze) meses, a contar de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA SEXTA– DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

Dos Direitos: 

1 - da Administração: contratar, se necessário, o objeto 
desta Licitação; e 

2 - do Compromitente: ser contratado se a 
Administração utilizar o Registro de Preços, ou, em igualdade de 
condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 

Das Obrigações: 
1 - da Administração: contratar com aquele que detém 

o Preço Registrado ou, em igualdade de condições, dar preferência ao 
mesmo se contratar por outra forma; e 

2 - do Compromitente: atender, nas condições 

estabelecidas no edital, todos os pedidos de contratação durante o 
período de duração do Registro de Preços. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 

PREÇOS 
 

O preço registrado poderá ser cancelado: 
I - pela Administração quando: 

1- o COMPROMITENTE não cumprir as exigências do 
instrumento convocatório; 

2 - o COMPROMITENTE não formalizar contrato 
decorrente do Registro de Preços ou não retirar instrumento 
equivalente no prazo estabelecido; 

3 - ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou 
parcial do contrato decorrente do Registro de Preços; 

4 - os preços registrados se apresentarem superiores aos 
de mercado; 

5 - o COMPROMITENTE der causa à rescisão 
administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços, por um 
dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, e por razão de interesse público, 
devidamente justificado pela Administração; 
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II - pelo prestador do serviço, mediante solicitação por 
escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do 

instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços,  com 
antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades 

previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas 
e danos. 
CLÁUSULA 0ITAVA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

O COMPROMITENTE se sujeita às seguintes 
penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de 
correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o 

limite de 10 (dez)1 dias, após os quais será considerado como 
inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 

do contrato; 
c) inexecução parcial do contrato: suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e 

multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido 
do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e 
multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de 
execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
contrato. 
                  PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penalidades serão registradas 

no cadastro da contratada, quando for o caso. 
                  PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será 

efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA - DA EFICÁCIA 
                  O presente Termo de Registro de Preços somente terá 

eficácia depois de Assinado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os produtos deverão ser entregues conforme requisitado 
pela Secretaria requerente, no prazo máximo de cinco dias úteis da 

“nota de empenho” expedida pela respectiva Secretaria, correndo por 
conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, 
seguros, mão de obra, etc. 

Os produtos serão recebidos no Almoxarifado da 
Prefeitura Municipal de Rosário do Sul e, depois de verificado o 

atendimento a todas as exigências e condições, emitido o atestado de 
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recebimento definitivo, ou recebimento provisório no caso de entrega 
parcial. 

Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em 
desacordo com as especificações, a contratada deverá substituir os 

produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis. 
A substituição do produto ou a sua complementação não 

eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento 

da obrigação, previstas na Cláusula Sexta. 
São partes integrantes deste termo de registro de preços, 

o edital de Pregão Presencial nº 009/2014 que lhe deu origem e a 
proposta do Licitante vencedor. 

Fica eleito o Foro de Rosário do Sul para dirimir dúvidas 
ou questões oriundas do presente instrumento. 

E, por estarem às partes justas e compromissadas, 

assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas. 

 
Rosário do Sul, -- de --------  de  2014 

 

Luis Henrique Oliveira Antonello, 
Prefeito de Rosário do Sul. 
 

 

                                          

 


