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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP 
Processo Administrativo Nº 046/2020 

 
O Prefeito Municipal de Humaitá-RS, Sr. Fernando Wegmann, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
destinado à contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos que serão 
destinados a APAE do municipio e ao Centro de Atendimento Educacional Especializado - AEE, conforme as especificações mínimas 
constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), cuja sessão pública será realizada através do Sistema Eletrônico PREGÃO 
ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br, pelo modo de disputa ABERTO em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 044/2020, Portaria nº 0156/2020, Portaria 237/2019, Lei Complementar 
n° 123/2006 e alterações e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações e, ainda, legislação vigente e pertinente à matéria 
e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
A PRESENTE LICITAÇÃO É DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE, À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E AS DEMAIS QUE SE ENQUADRAREM, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES 

 
1 DO LOCAL, DATA E HORA DA ABERTURA: 

 

1.1 A sessão pública será realizada por meio de Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico 
www.pregaobanrisul.com.br, nas datas e horários que seguem: 

Evento Data 

Publicação Edital 03/08/2020 

Data/hora limite para recebimento de propostas 31/08/2020, às 08h30min 

Data/hora da abertura das propostas 31/08/2020, às 08h31min. 

Data/hora início da disputa 31/08/2020, às 08h32min. 

 

1.2 Todas as referências de tempo deste certame observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF. 
 

1.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão 
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 
2 DO OBJETO: 

 
2.1 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura 
da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de equipamentos que serão destinados a APAE do municipio e ao Centro 
de Atendimento Educacional Especializado - AEE, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). 

 
2.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL 
e as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital prevalecerão estas últimas. 

 

2.3 As quantidades previstas no Termo de Referência (ANEXO I) são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro 
de Preços, reservando-se o Município o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo 
abster-se de adquirir quaisquer itens especificados. 

 
3 DA OBTENÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

 
3.1 O Edital poderá ser obtido no site oficial do Município www.humaita.rs.gov.br, no link Licitações, no Sistema Eletrônico PREGÃO 
ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br ou poderá ser solicitado pelo e-mail 
compras@humaita.rs.gov.br. 

 
3.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, no Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico 
www.pregaobanrisul.com.br. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido. 

 
4 DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 

 
4.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, devendo ser protocolada, exclusivamente, no Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico 
www.pregaobanrisul.com.br, em formulário próprio do sistema, sem exigência de credenciamento prévio ou uso de  senha, e para os 
já credenciados também na área de acesso restrito destes portais (autenticado com a sua chave, Login). 

 
4.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, informar sobre a decisão da impugnação no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

4.2.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela autoridade superior ou 
a quem este designar, nos autos do processo de licitação. 

 

4.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da 
decisão a ela pertinente. 
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4.4 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico as licitantes. 

 

5 DA PARTICIPAÇÃO: 
 

5.1 A presente licitação é destinada, exclusivamente, à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e as 
demais que se enquadram nas disposições da Lei Federal nº 123/2006 e suas alterações e que estejam credenciadas junto à 
Seção de Cadastro da CELIC (Central de Licitações/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.celic.rs.gov.br e que atendam todas as 
exigências deste Edital. Mais informações sobre o procedimento de credenciamento estão disponíveis pelo fone (51) 3288-1160 e no 
endereço: http://www.pregaobanrisul.com.br/fornecedores. 

 
5.2 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos e condições constantes deste Edital e 
de seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 
5.3 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, 
obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização. 

5.3.1 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transação por 
ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.4 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente 
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital. 

5.4.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital sem prejuízo às demais cominações legais. 

 

5.5 É condição obrigatória para a participação das licitantes neste Pregão que a licitante declare estar enquadrada na condição de ME ou 
EPP, quando do envio da proposta inicial, em campo próprio do Sistema. 

5.5.1 A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 e alterações, 
por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 
5.6 Não poderão participar desta licitação os interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos ou 
declarados inidôneos, na forma da legislação vigente, que não atenda as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e que se 
enquadre nas demais vedações legais e regulamentares vigentes. A participação de interessado nas situações vedadas em preceitos legais 
e regulamentares, em vigor, sujeitará a licitante às sanções previstas em Lei e neste Edital e seus anexos. 

 
6 DO CREDENCIAMENTO: 

 
6.1 O credenciamento das licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso 
ao sistema, obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul-CELIC, de acordo com a Instrução 
Normativa nº 002/2004/CELIC ou outra que vier a substituir. 

 
6.2 O credenciamento junto ao Portal de Compras Eletrônicas implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal 
e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
6.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou 
por seu representante, não cabendo ao Município de Santo Augusto-RS, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL, responsabilidade por 
eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6.4 A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à PROCERGS, para imediato bloqueio de acesso. 
 

6.5 No caso de perda da senha, a licitante poderá ser solicitada nova senha na Seção de Cadastro da CELIC até às 17 horas do último dia 
útil anterior à data de abertura da sessão do Pregão. 

 
7 DO ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
7.1 Após a divulgação do edital no sistema de compras, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico 
PREGÃO ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br, concomitantemente com a proposta de preços, 
contendo a descrição do objeto ofertado e o preço, os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública. 

 
7.2 As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura 
da sessão pública. 

 
7.3 Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pela licitante, não haverá ordem de classificação das 
propostas. 

 
7.4 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação 
do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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7.5 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já 
apresentados e/ou outros exigidos no Edital, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o encerramento do envio de 
lances, observado o prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no sistema, para o envio. 

 
8 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Para julgamento será adotado o modo de disputa ABERTO e tipo MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações 
técnicas, bem como as demais condições exigidas no presente Edital. 

 

   9 DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
9.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via impressa, em papel com identificação da empresa, redigida em linguagem clara, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, contendo no mínimo o seguinte: 
a) Razão social e CNPJ, e-mail, telefone e endereço de contato da empresa; 
b) A descrição detalhada do item, o preço unitário e total, cujos valores deverão corresponder o máximo estipulado no Termo de Referência 
(ANEXO I), incluindo todos os encargos necessários ao perfeito fornecimento, expresso em moeda corrente nacional, onde deverão estar incluídos 
todos os custos e despesas; 
c) Indicar o prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo, 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o § 3º do artigo 64 da Lei Federal 
nº 8.666/93; 
d) Indicar o banco, agência e conta em que deverá ser depositado o pagamento, em sendo vencedora no certame e 
Obs. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 
desprezadas as demais, se houver. 
e) Para os itens sujeitos sujeito ao regime de Vigilância Sanitária apresentar Certificado de Registro do Produto ou Isenção, em 
plena validade, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Não serão aceitas propostas de produtos que 
estejam suspensos para comercialização e/ou fabricação. 
Obs. A documentação exigida na alínea “e” deverá ser apresentada de acordo com a ordem dos itens estabelecida no Termo de Referênc ia, com a indicação na parte superior do 

documento o item a que corresponde. 

 
9.2 No caso do responsável pela assinatura da proposta e emissão de declarações ser representante legal da licitante deverá juntar cópia da 
cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial com foto, instrumento público ou particular de procuração ou documento 
equivalente, com poderes para representar a empresa licitante, acompanhado do instrumento dentre os enumerados no subitem 10.1.1 deste 
Edital, no qual estejam expressos os poderes do mandante para a sua outorga.  
 
9.3 O upload da proposta no site www.pregaobanrisul.com.br será de total responsabilidade da licitante, o qual deverá se certificar de que a 
proposta anexada seja visível e legível em sua integridade, em folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer ação do Pregoeiro que não 
seja abrir e imprimir o arquivo, sob pena de desclassificação. 
 
9.4 Será desclassificada a proposta que não atender a todos os requisitos exigidos neste Edital e cujo valor de cada item seja superior ao valor 
de referência, anexo ao Edital (ANEXO I). 
 
9.5 Serão desconsideradas, para efeito de julgamento, vantagens não previstas neste Edital. 
 
9.6 Em caso de divergência entre valores numerais e valores por extenso, prevalecerão estes últimos, entre unitários e totais, os primeiros. 

9.7  Após a fase de lances e concluída a negociação de todos os itens, como documentos complementares ao julgamento da proposta financeira 
e classificação, a licitante melhor classificada, observado o prazo de 02 (duas) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema, deverá: 
a) enviar a proposta, adequada ao último lance ofertado após a negociação e se necessário. 
b) Autorização de Funcionamento da licitante e/ou do fabricante dos produtos (AFE), expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, em vigor, caso a legislação assim exigir; 
Obs. 1 No caso do fabricante ser sediado no exterior será aceito a autorização de funcionamento da Importadora e Distribuidora detentora do registro do produto junto a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

c) Para os itens sujeitos ao regime de Vigilância Sanitária apresentar Certificado ou Comprovação de Registro do Produto ou da sua Isenção, 
expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em vigor. Não serão aceitas propostas de produtos que estejam suspensos para 
comercialização e/ou fabricação.  
Obs.1 O não envio do estabelecido no subitem 9.7 no prazo acima resultará na desclassificação da licitante. 
Obs. 2 Havendo dúvida quanto à necessidade do produto ser registrado junto à ANVISA, caberá ao proponente comprovar que o produto não está sob controle sanitário.  

Obs. 3 A documentação exigida nas alíneas “b” e “c” deverá ser apresentada de acordo com a ordem estabelecida na lista de produtos do Termo de Referência, com a indicação na 
parte superior da folha o item a que corresponde. 

 
10 DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 
10.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Para empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 
b) Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada-EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 

c) Para sociedades comerciais: contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Para empresas mercantis: inscrição no Registro Público de onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, 
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) Para sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 
g) Os atos constitutivos das empresas Licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos 

do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação. 
 
 

mailto:compras@humaita.rs.gov.br


Estado do Rio Grande do Sul  

MUNICÍPIO DE HUMAITÁ 
Poder Executivo 
Avenida João Pessoa, 414 - Centro – CEP 98670-000 Fone (55) 3525-1166       

E-mail: compras@humaita.rs.gov.br 

 

 

 
 
 

10.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda-CNPJ; 
b) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB 

e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Estadual, relativo aos tributos estaduais, do 

domicílio ou sede da licitante; 
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal, relativo aos tributos municipais, do 

domicílio ou sede da licitante; 
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e 
f) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT. 

Obs. A prova de regularidade da Licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante 
a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

 

10.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

 
10.1.4 DECLARAÇÃO TRABALHO DE MENOR: 
a) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da empresa licitante, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.854/99. 

 
10.2 O Município poderá realizar consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria- 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.2.1 Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de participação. Não 
ocorrendo à inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de habilitação das licitantes então será verificada, 
conforme exigências previstas neste instrumento convocatório. 

 

10.3 A documentação exigida para atender a habilitação jurídica (10.1.1), regularidade fiscal e trabalhista (10.1.2) poderá ser substituída 
pelo certificado de registro cadastral emitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou pela Subsecretaria da 
Administração Central de Licitações - CELIC do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em relação aos documentos efetivamente 
apresentados para o cadastro e desde que esteja atualizado na data aprazada para a apresentação das propostas. 

 

10.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da(s) licitante(s), será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação e emissão da(s) certidão(ões) negativa(s) ou 
positiva(s) com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Art. 43, da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e 
seus anexos e legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura da Ata SRP. 

 
10.5 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da licitante. Se a licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando, após a convocação, a sua  aceitabilidade 
e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça 
às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos. 

 
11 DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO: 

a. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 
b. O saneamento deverá ser realizado mediante decisão fundamentada, com registro em ata das razões pelas quais os 
defeitos são sanáveis, não acarretando lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. 

 
c. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento 
de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante comunicação prévia as licitantes com, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

12 DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

a. A partir do horário previsto para a abertura das propostas terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, quando o 
Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, classificando aquelas que atendam ao Edital e desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos. 

 
b. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas. 

 
c. Caberá a licitante 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema 
ou de sua desconexão. 

 
d. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiros sua proposta e lances. 

 
13 DA DISPUTA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO: 
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a. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

 
 
 
 

b. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em 
que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

i. O lance ofertado deverá ser pelo preço unitário. A diferença dos lances é de no mínimo R$ 0,05 (cinco centavos); 
ii. A licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro; 

iii. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão 
pública e as regras estabelecidas no edital; 

iv. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 
sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; 

v. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro e 
vi. Durante a sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação da licitante. 
 

c. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

i. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários; 

ii. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida acima, a sessão pública será encerrada 
automaticamente e 

iii. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor 
preço, mediante justificativa. 

 
d. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão 
pública e permanecer acessível as licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

i. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
e. Após a etapa de envio de lances haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, se não 
houver licitante que atenda à primeira hipótese. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada 
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

f. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta as licitantes que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas no edital. 

A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes. 

g. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 
ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital.. 

 
14 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 
a. Contra as decisões do Pregoeiro caberá recurso hierárquico, com efeito suspensivo, que será único e interposto ao final 
da sessão, devendo a licitante manifestar a intenção de interposição imediatamente após a declaração do vencedor ou a 
proclamação do resultado, com registro em ata da síntese dos motivos, sob pena de decadência do direito ao recurso. 

a) Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias consecutivos para a interposição 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número  de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

a.1) As razões do recurso e contrarrazões deverão ser protocoladas, exclusivamente, no Sistema Eletrônico PREGÃO 
ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br; 

b) O recurso será dirigido à autoridade superior, mas interposto por intermédio do Pregoeiro, que poderá motivadamente 
reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento do Prefeito ou a quem este 
designar; 

c) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
d) Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito ou quem este designar homologará o 

julgamento da licitação e adjudicará o seu objeto ao vencedor, com vista à contratação. 
 

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito para 
a homologação. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito ou quem este designar adjudicará o 
objeto e homologará o procedimento licitatório. 
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16 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO: 
 

a. Os itens solicitados deverão ser entregues descarregados, na Secretaria Municipal de Assitência Social, localizada à 
Avenida João Pessoa, nº 414, Bairro Centro, Humaitá/RS), no horário das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, em 
dias úteis, sem quaisquer ônus ao Município, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Compra, que será enviada para o endereço eletrônico da adjudicatária, indicado na proposta, a qual é obrigada a 
confirmar o recebimento e na hipótese da Contratada não confirmar o recebimento da Ordem de Compra, no prazo de 04 
(quatro) horas, será considerado o recebimento tácito da Ordem de Compra para todos os fins estabelecidos no Edital e seus 
anexos. 

i. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 
Contratada, mediante documento protocolado no Protocolo Geral, do Centro Administrativo Municipal, durante o 
seu transcurso, e desde que devidamente justificado, comprovado e aceito pelo Município. 

 
b. As quantidades previstas no Termo de Referência (ANEXO I) são estimativas máximas para o período de validade da Ata 
de Registro de Preços, reservando-se o Município o direito de solicitar o quantitativo que julgar necessário, podendo ser 
parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados. 

 
c. O(s) item(ns) deverá(ão) ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Termo 
de Referência (ANEXO I), acondicionados em suas embalagens originais, contendo informações, tais como: 
Marca, Modelo, Referência, Fabricante e Número de Lote, atendendo ainda as às exigências previstas nas 
normas atinentes ao objeto licitado, em especial à ABNT e INMETRO, assim como, deverá atender as prescrições 
contidas no Art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

d. As despesas de frete, descarregamento, instalação e demais despesas diretas e indiretas para o fornecimento do objeto, 
nas condições pactuadas, correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 
e. O objeto será recebido provisoriamente por ocasião da entrega e definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados do recebimento provisório, através do ateste no documento fiscal pelo Fiscal, ratificada pelo(a) Secretário(a) da 
pasta, depois de comprovada adequação ao objeto licitado. Não serão admitidos para efeito de recebimento itens que 
estejam em desacordo com as especificações prescritas na Ordem de Compra ou no Edital e seus anexos ou na Proposta 
Financeira da adjudicatária. 

 
f. Caso o item não atenda as especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, devendo a adjudicatária 
substituir, às suas custas, no prazo fixado pelo Fiscal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e seus 
anexos, na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.078/90, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
e nas demais normais aplicáveis ao caso. 

 
g. Eventuais notificações serão encaminhadas para o endereço eletrônico da Contratada, indicado na proposta, a qual é 
obrigada a confirmar o recebimento. Na hipótese da Contratada não confirmar o recebimento, no prazo de 04 (quatro) 
horas, será considerado o recebimento tácito da Notificação para todos os efeitos. 

 
h. O recebimento do objeto deste certame não exclui a responsabilidade da adjudicatária quanto aos vícios ocultos, ou seja, 
só manifestados quando da sua normal utilização pelo Município de Humaitá-RS. 

 
i. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, devendo conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do Pregão, Banco, Agência e Conta para recebimento dos valores. 

 

17 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária na conta informada pela Contratada no documento fiscal, em 
até 30 (trinta) dias, observando os prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, contados do recebimento 
do documento fiscal pela Secretaria de Finanças, atestado pelo Fiscal e ratificado pelo(a) Secretário(a) da pasta dando 
conta: 

a) do recebimento do constante da Ordem de Compra, do cumprimento das condições estipuladas no Edital e seus anexos e na 
Proposta Financeira da adjudicatária; 

b) da verificação da conformidade das informações do documento fiscal e sua autenticidade e 
c) da conferência da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária, mediante consulta à: Certidão Conjunta Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Federal, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT e da 
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal, esta última se a Contratada for sediada no Município 
de Humaitá-RS. 

 

b. No caso de incorreções da documentação os mesmos serão devolvidos à Contratada para as correções necessárias, não 
respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 
c. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em 
virtude de penalidades ou inadimplência contratual, podendo o Município reter do valor da fatura a importância devida, até 
a regularização de suas obrigações. 

 
d. Os pagamentos em atraso, somente serão corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa do Município. Neste caso, 
incidirá correção calculada pela variação do IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo a ser aplicado sobre o total do 
débito em atraso. 
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18 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

As despesas oriundas desta contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento 2020 

e 2021. 
 

19 DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 
 

a. Não haverá reajuste de preços relacionados ao presente Edital. 
 

b. Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8666/93, a adjudicatária poderá solicitar o 
equilíbrio econômico-financeiro do preço, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilíbrio 
contratual e aceito pelo Município, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatórios, deverá ser protocolado no 
Protocolo Geral, do Centro Administrativo Municipal, localizado na Avenida João Pessoa, 414, Bairro Centro, Humiatá-RS. 

 
c. Durante a análise do pedido de equilíbrio pelo Município, não será admitida a suspensão do fornecimento. Caso isso 
ocorra constituirá inexecução contratual, implicando na aplicação das sanções previstas neste Edital e seus anexos e 
legislação pertinente. 

 
d. O equilíbrio econômico-financeiro não retroagirá aos itens fornecidos, sendo aplicável ao saldo restante a partir da data 
do protocolo de solicitação, em sendo concedido. 

 
20 DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
a. O Registro de Preços será formalizado mediante Ata de Registro de Preços, conforme modelo do ANEXO II deste Edital, 
que será formalizada no prazo de até 03 (três) dias úteis após a homologação do presente certame. 

 
b. Como condição para assinatura da formalização da Ata de Registro de Preços, os documentos de habilitação, juntamente 
com a proposta atualizada ao último lance, a adjudicatária deverá entregar, em original ou cópia autenticada por tabelião 
ou por servidor  deste Município ou publicação em órgão de imprensa oficial (quando for o caso), sendo que os documentos 
extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação de sua autenticidade pela Administração, à 
Coordenadoria de Compras e Licitações do Município de Humaitá-RS, no Centro Administrativo, sito na Avenida João Pessoa, 
nº 414, Bairro Centro, CEP 98670-000, em envelope fechado, com a identificação do Pregão. 

 

c. A ata terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazos estipulados no Edital. 
 

d. A Ata de Registro de Preços terá validade de no máximo de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. 
 

e. A existência de preços registrados não assegura às licitantes o direito ao fornecimento do objeto, podendo a 
Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, 
entretanto, ao(s) fornecedor(es) com preço(s) registrado(s) o fornecimento em igualdade de condições. 

 
21 DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
a. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05(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 Ata 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 der causa a rescisão administrativa da Ata decorrente do registro de preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente do registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 

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. 

§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário de 
Administração. 

§ 2º A comunicação do cancelamento 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. 

§ 3º 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 o preço registrado a partir da publicação. 

§ 4º Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias úteis. 
 

b. Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos: 
I - pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja temporariamente impossibilitado de 

cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações 
já levadas a efeito até a data da decisão; 

II - pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as 
exigências da licitação que deu origem ao registro de preços. 

§ 1º A suspensão de registro de preço, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário  de 
Administração. 

§ 2º 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. 

§ 3º Enquanto perdurar a suspensão poderá ser realizada novas licitações para aquisição dos itens constantes dos registros de 
preços. 
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22 DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 
a. Caberá à Contratada, além das obrigações e responsabilidades previstas no Edital e seus anexos: 

a) Fornecer o objeto de acordo com as especificações e prazos determinados, atendendo às normas técnicas e legais vigentes, 
atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do Contratante; 

b) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

c) A responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais, resultante da contratação e demais despesas diretas e 
indiretas necessárias ao fornecimento do objeto; 

d) Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

e) Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros o fornecimento do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito 
qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade; 

f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus 
empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convenções 
Coletivas ou Sentenças Normativas referentes à categoria profissional dos seus empregados; 

g) Não contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos nem qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, em conformidade ao disposto no art. 7º, XXXIIII, da Constituição Federal; 

h) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município, atendendo prontamente a quaisquer solicitações 
ou reclamações e 

i) Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado. 

 

b. Caberá ao Contratante, além das obrigações e responsabilidades previstas no Edital e seus anexos: 
a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto; 
b) Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento do objeto, fixando prazo 

para a sua correção; 
c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido às obrigações 

contratuais; 
d) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à Contratada, enquanto esta não satisfizer o pagamento da 

integralidade dos danos causados ao Município e/ou terceiros; 
e) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária ao perfeito fornecimento do objeto; 
f) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, em conformidade com o fornecimento do objeto; 
g) Aplicar penalidades à Contratada, quando for o caso; 
h) Atestar nos documentos fiscais a efetiva conclusão do objeto desta licitação; 
i) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no fornecimento do objeto, fixando prazo para a 

sua correção/substituição; 
j) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido às obrigações e 
k) Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado. 

 
23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
a. Se no decorrer da licitação ou no fornecimento do objeto, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou 
ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a licitante e/ou contratada, que sem prejuízo das demais 
sanções previstas nos Arts. 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 
b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela licitante desistente 

devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o encerramento da fase de lances, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções previstas em lei, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública; 

c) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na hipótese de recusa 
injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Sistema de Registro de Preços, no prazo assinalado, após regularmente convocada, 
caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado quando for constatado o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e seus anexos; 

e) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatada a reincidência no 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no Edital e seus anexos; 

f) pelo atraso injustificado para a entrega e/ou inobservância de outros prazos definidos no Termo de Referência e pelos Fiscais, 
multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo 
período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratação poderá ser anulada; 

g) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação da contratação por culpa da 
contratada. 

 
b. A aplicação das sanções previstas neste Edital e seus anexos não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas 
na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e legislação municipal, inclusive a responsabilização da licitante e/ou contratada 
por eventuais perdas e danos causados ao Município de Humaitá-RS. 

 
c. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pelo Município de Humaitá-RS. 

 
d. O valor da multa poderá ser descontado do documento fiscal ou de crédito existente no Município de Humaitá-RS, em 
favor da adjudicatária, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na 
forma da lei. 

 
e. Ainda, a licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação 

mailto:compras@humaita.rs.gov.br


Estado do Rio Grande do Sul  

MUNICÍPIO DE HUMAITÁ 
Poder Executivo 
Avenida João Pessoa, 414 - Centro – CEP 98670-000 Fone (55) 3525-1166       

E-mail: compras@humaita.rs.gov.br 

 

 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto desta licitação, não mantiver a  
 

 
 
proposta/lance, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, conforme o disposto no Art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002. 

 
f. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo 
de outras medidas cabíveis. 

 

g. Não será aplicada multa se justificada e comprovadamente, o atraso no fornecimento resultar de caso fortuito ou de força 
maior. 

 
h. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante e/ou contratada o contraditório e a ampla defesa. 

 
24 DA FISCALIZAÇÃO: 

 
a. O acompanhamento e a fiscalização do objeto serão exercidos pelos servidores abaixo designados, pertencentes ao 
quadro de servidores do Município, a serem designados, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o 
cumprimento do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à 
Contratada, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e pela Portaria Municipal 157/ 
2020. 

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Michael Loch/Cristina Donato 

 
b. Caberá à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pelos Fiscais quaisquer exigências inerentes ao 
objeto, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o Município, não implicando essa atividade de acompanhamento e 
fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação ao objeto, 
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 
observada no fornecimento do objeto. 

 
25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
a. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em 
eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos 
ocasionará a desclassificação da proposta. 

 
b. Fica assegurado ao Município de Humaitá-RS o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente. 

 
c. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e o Município não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
d. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 

 
e. Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das licitantes, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
f. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 
g. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que sejam 
possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da sessão pública 
desta licitação. 

 
h. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos 
sítios mencionados, das eventuais republicações e/ou retificações de Edital, respostas a questionamentos e impugnações 
ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da 
proposta e da abertura da sessão pública. 

 

i. Fica eleito e convencionado para fins legais e para questões derivadas dessa licitação, o Foro da Comarca de Crissiumal-
RS, com renúncia expressa a qualquer outro. 
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j. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos: 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e 
ANEXO II - MINUTA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

Humaitá-RS, 03 de agosto de 2020 

 
 

 
Fernando Wegmann 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

1 DO OBJETO: 

 
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da 

Ata de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de equipamentos que serão destinados a APAE do municipio e ao Centro de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE, conforme especificações que seguem: 
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ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 01 

 Acordeon 48 baixos 
Palheta em aço inoxidável 

26 teclas 
3 registros 

Estrutura de madeira nobre (Madeira de lei) 
Acabamento Refinado – Alto Brilho 

Fole com revestimento em linho e couro 
Cantoneiras externas do fole em metal 

Acompanha case Mochila com rodinhas, alça retrátil (do 
case), bolso externo e alças para acordeon  R$ 3.299,00  R$ 3.299,00  

 
02 02 Agogô duplo, cromado, acompanha baqueta.  R$ 84,00  R$ 168,00  

 
03 01 

Berimbau completo com cabaça acústica, caxixi e 

vareta. R$ 149,00  R$ 149,00  

 
 
 
 

04 01 

                    Cavaquinho acústico,  

Tampo: Spruce 

Corpo: Nato 

Escala: Rosewood 
Tarraxa: Dourada  R$ 380,00  R$ 380,00  

 
 
 

05 02 

Chocalho – (maraca) em madeira com cabo 

ergonômico, acabamento natural com detalhes em 

pintura acrílica 
R$ 118,00  R$ 236,00  

 
 
 
 
 

 
06 01 

Clarinete   -  afinação Bb (Sib), 17 chaves niquelada, 

corpo em ABS, acabamento do corpo fosco, 

acompanha grease, flanela microfibra, chave de fenda, 

boquilha e estojo luxo. Detalhe: Parafuso aço 

inoxidável eapoio do polegar direito regulável. 

R$ 1.045,00  R$ 1.045,00  

 
 

 
07 02 

Corneta  – Corneta longa em Fá, com campana com 

diâmetro de 124 mm, calibre com diâmetro de 11,70 

mm, acabamento niquelado, sem estojo. 
R$ 1.098,00  R$ 2.196,00  

 
 

08 05 

Flauta doce, soprano e “ C”, método germânico, 

fabricada em resina ultra-resistente. 
R$ 220,00  R$ 1.100,00  

 
 
 

09 01 

Gaita de boca - Harmonica com 40 vozes, duas 

oitavas, afinação em “ C”, 40 orifícios, corpo em 

madeira, palhetas em latão, placa de vozes em latão, 

acabamento cromado.  R$ 59,00  R$ 59,00  

 
 
 

10 01 

Guitarra  elétrica com copro em Basswood, Braço: 

Maple, Escala: Rosewood, Ponte: Tremulo Standard, 

Captadores, Controles de volume e tonalidade, Chave 

de combinação de captadores com 5 posições, R$ 599,00  R$ 599,00  
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Tarraxas: Die Cast Cromada, Escudo: Número de 

Trastes: 22, acabamento: Verniz brilhante  

 
 
 
 
 
 
 

11 02 

Microfone – C/ CABO 05 MTS 

- Microfone com chave interruptora on/off; 

• Microfone dinâmico 

• Cápsula Kadosh High Performance 

• Chave liga/desliga com trava 

• Corpo em metal 

• Saída balanceada de baixa impedância  R$ 129,00  R$ 258,00  

 
12 05 

Pandeiro em ABS, 10”, com platinela dupla, pele 

leitosa, 06 afinações. R$ 284,50  R$ 1.422,50  

 
13 02 

Par de Prato Marching Band, com 14” de diâmetro, 

alças em couro, confeccionado em liga de bronze B8.  R$ 539,00  R$ 1.078,00  

 
 
 

14 02 

Reco-reco com 03 molas em aço galvanizado, caixa 

em metal cromado, parafusos de regulagem, 

acompanha vareta/baqueta de metal. 
R$ 69,00  R$ 138,00  

 
 
15 01 

Suporte para partitura musical e metal, desmontável, 

articulada, com pintura epóxi preta, regulagem de 

inclinação e altura.  R$ 59,00  R$ 59,00  

 
 
16 02 

Tambor 14 “com pele dupla camada de nylon e 

courvim, altura de 45 cms, madeira laminada, 

acabamento madeira natural com verniz.  R$ 299,00  R$ 598,00  

 
 
 
17 03 

Tamborim em alumínio acabamento  

Brilhante, pele 06”, com 06 puxadores para afinação. 

R$ 59,00  R$ 177,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

01 

Teclado musical  

Teclado responsivo ao toque com polifonia de 48 

notas; 

574 vozes de alta qualidade com amostragem 

aperfeiçoada; 

Novos efeitos de Reverb e Master EQ; 

165 estilos de acompanhamento; 

150 diferentes tipos de Arpejo; 

“Keys to Success” com outras funções de lição 

Modo Duo; 

Song Book de fácil leitura disponível para download; 

USB TO HOST possibilitando a transferência de 

MIDI e áudio de duas vias; 

Terminal “AUX IN” e “Melody Supressor” (supressor 

de melodia)  R$ 1.470,00  R$ 1.470,00  

 
 
 
 
 
 
19 03 

Viola caipira  

Viola Caipira Eletroacústica, Tampo: Linden, Faixa e 

fundo: Linden, Braço: Chinese Solid Wood com 

tensor bi-direcional, Tarraxas Niqueladas 5+5, 

Equalizador: 3 bandas c/ afinador, Acabamento em 

Verniz brilhante  R$ 599,00  R$ 1.797,00  

 
 02 

Violão Cordas de aço, modelo artístico, com tampo 

em spruce, braço em okoume, lateral e fundo em R$ 799,00  R$ 1.598,00  
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20 

agathis, nut de 43 mm, captador piezzo elétrico, pré-

amplificador com controle de volume, equalizador e 

afinador embutido, tarraxas blindadas e cromadas, 

acabamento em verniz brilhante. 

 
21 03 

Triângulo em metal com acabamento cromado, 25 cm. 
R$ 34,00  R$ 102,00  

 
 

22 01 

Ar condicionado Piso Teto 
Quente/frio 

30.000 btus / 220v monofásico  R$ 3.314,60  R$ 3.314,60  

 
23 01 Aparelho de som 1600w/usb/bluetooth/auxin R$ 1.300,00  R$ 1.300,00  

 
24 01 

Aparelho telefônico 
 64 gb hd/ 4gbderam/ câmara tripla/ 6.4 R$ 1.190,00  R$ 1.190,00  

 
 
25 02 

Batedeira Planetária - 11 velocidades 
Tigela inox 

Capacidade 4 litros R$ 372,00  R$ 744,00  

 
 
26 01 

Bebedouro de coluna Pressão 
Aço em inox 

Temperatura de resfriamento 10ºC   R$ 550,00  R$ 550,00  

 
 
27 01 

Cafeteira elétrica - Jarra elétrica 
Capacidade até 30 xícaras 

1,2 litros R$ 160,00  R$ 160,00  

 
28 02 

Climatizador 9.000 Btus 
 Quente/frio - 220 v monofásico - Inverter  R$ 1.440,00  R$ 2.880,00  

 
29 01  Coifa - 80 cm inox parede R$ 890,00  R$ 890,00  

 
30 01 Fogão de mesa - Cooktop/ 5 bocas  R$ 460,00  R$ 460,00  

 
31 01 Frezzer - 246 litros branco R$ 2.024,00  R$ 2.024,00  

 
32 01 

Geladeira - 342 litros frost free 
Branca R$ 1.619,90  R$ 1.619,90  

 
33 01  Liquidificador - 900 w 34 velocidades R$ 104,00  R$ 104,00  

 
34 01 Multiprocessador - 900 w 3 velocidades R$ 232,00  R$ 232,00  

 
35 

01 

Purificador de água - Sistema de refrigeração eletrônico 
(natural, fria e gelada) 

Capacidade de reservatório – 800 ml R$ 550,00  R$ 550,00  

36 
01 

Rádio Portátil 
Entrada USB, Bluetooth, Display Digital -   R$ 280,00  R$ 280,00  

 
37 

01 

Televisão Smart 65 polegadas 
4k smart, 3 hdn, 2 usb 

  R$ 3.780,00  R$ 3.780,00  

 
38 01 Projetor Multimídia Portátil Led  R$ 490,00  R$ 490,00  

39 

01 
Home Theater 

75w, Usb, Sd card, Aux in R$ 450,00  R$ 450,00  

 
40 01 HD Externo - 1 Tb R$ 440,00  R$ 440,00  
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41 01 

 Impressora a cor multiprofissional  
DeskJet Advantage 220v R$ 369,00  R$ 369,00  

 
42 05 

Notebook - 4gb ram 
Memoria ssd 64 gb - Tela 14 R$ 1.320,00  R$ 6.600,00  

 
43 01 Câmera Fotográfica Digital 720P 16X de Zoom  R$ 390,00  R$ 390,00  

 
44 01 

Espremedor de frutas 35w 
Capacidade 1,5 litros R$ 59,00  R$ 59,00  

 
 
 
45 01 

Circuito interno de TV 
 03 cameras Full HD 30m 
4 cameras Full HD 20m 

Mão de obra - Acabamentos R$ 4.908,00  R$ 4.908,00  

46 

01 

Armário para guardar instrumentos musicais medindo 
2,50x2,30x0,65 (AxLxP). Tonalidade carvalho treviso e 
portas em tom bege, tendo espessura de 25mm nas 
prateleiras, com portas em 15mm. Três portas de correr 
com sistema apoiado (kit e correr CD – 50 embutir Guia 
inteligente), trilho e guia superior em acabamento 
adonisado, cada porta contem puxador adonisado gola 
nas duas extremidades das portas. Contendo 
internamente a 5 divisões na vertical e 10 divisões na 
horizontal. Móvel afastado do piso com sapatas de metal 
de 1,5 cm de altura.     R$ 4.688,87  R$ 4.688,87  

47 

                        01 

Armário para brinquedos, medindo 2,50x2,30x0,45 
(AxLxP). Tonalidade carvalho treviso e portas em tom de 
bege, tendo espessura de 25mm nas prateleiras, com 
portas em 15mm, quatro portas de abertura com 
dobradiça caneco 35mm com pistão a gás, tendo 0,70 m 
de altura cada porta com puxador gola anodizado com 
ponteira cromada. Contendo internamente a 5 divisões na 
horizontal e 3 divisões na vertical. Móvel afastado do piso 
com sapatas de metal de 1,5 cm de altura.  R$ 3.587,11 R$ 3.587,11 

48 

01 

Armário para livros, medindo 2,50x1,20x0,25m (AxLxP). 
Tonalidade da estrutura e fundo em carvalho treviso 
25mm, internamente o armário é composto por dois 

nichos de 0,40x0,45x0,25 e um nicho 0,38x0,65x0,25 m 
tom carvalho treviso 25mm, e dois nichos 

1,165x0,35x0,25m e um nicho 0,79x0,40x0,25 m na 
tonalidade bege 15mm. Móvel afastado do piso com 

sapatas de metal de 1,5 cm de altura. E fundo em MDF 
carvalho treviso em 15mm.  R$ 2.450,72 R$ 2.450,72 

49 

01 

Mesas para estudos com nichos: 3 mesas articuláveis em 
tampo carvalho treviso de 25mm com um par por mesa do 
sistema de escamoteamento dobrável com gatilho Hardt, 

medindo 1,00x0,75m cada mesa. 3 nichos para livros 
medindo 0,80x0,18x0,18 (LxAxP) sendo cada nicho com as 
seguintes tonalidades (um amarelo, um verde água e um 
vermelho). 1 mesa com pé painel com tampo e pés em 

25mm de espessura, medindo 0,90x0,55x0,45 (LxAxP). 2 
nichos medindo 0,65x0,35x0,25 (LxAxP), sendo cada um 

na tonalidade (um amarelo e um verde água).  R$ 3.800,40 R$ 3.800,40 

50 
50 

Cadeira PVC branca 
Sem encosto para braço R$ 49,00  R$ 2.450,00  
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140kg  

51 

04 

Poltrona pés palitos 
Até 150kg 

Fibra siliconada encosto e assento fibra siliconada de 

200, tecido e pés reforçados em aço e madeira.  R$ 380,00  R$ 1.520,00  

52 

02 

Aro oficial para tabela de basquete (unidade). 
Aro em Ferro 1/2" 

Com rede 100% Seda fio 4.0  R$ 178,00  R$ 356,00  

53 

01 

Cronômetro Esportivo  
Contagem máxima do cronógrafo: 23 h, 59 minutos e 59 

segundos 
Resolução do cronógrafo: 1/100 segundos 

Alimentação: 1 pilha LR 44 
Dimensões: 62 x 19 x 79mm  R$ 68,00  R$ 68,00  

54 

02 

Poste de vôlei  
Tubo de 3 polegadas - Parede do tubo com 1,5mm 

Com catraca, roldanas e buchas para a fixação no solo. 
Mede 2,80 de altura - Pintura em epóxi.  R$ 690,00  R$ 1.380,00  

55 
02 

Tabela de Basquete + Aro Duplo + Rede tipo chuá 
 110 x 160 x 2 R$ 148,00  R$ 296,00  

56 
01 

Alfabeto recortado maiúsculo contendo 36 peças de MDF 
cada peça medindo 10 cm altura R$ 145,00  R$ 145,00  

57 

01 

Alfabeto móvel degrau em MDF contendo 130 peças, 
sendo medida da peça 3x9 cm e base do expositor 

38x20,5x20cm R$ 132,00  R$ 132,00  

58 

01 

Caixa Discriminação  Auditiva com Treino da Escrita 
contendo 78 peças em MDF, sendo 6 bases com 16x21cm 
com desenhos e 72 peças medindo 4x2cm com palavras. R$ 95,00  R$ 95,00  

59 

01 

Maleta Alfabetização, com um conjunto de 1O brinquedos 
pedagógicos (alfabeto silábico, loto leitura, quebra-cabeça 

silábico, alfabeto ilustrad o, domino completand o a 
história, sequencia logica, domino divisão silábica,, 

memória alfabetização, alfabeto na madeira e palavras 
cruzadas-) em MDF. R$ 438,00  R$ 438,00  

60 
01 

Loto Gigante Imagens e Palavras com 360 peças em MDF 
contendo 6 cartelas de 26X39,5cm e 24 letras 5,5 x 5,5 cm R$ 144,00  R$ 144,00  

61 

01 

Caixa Loto /numérica em MDF composta por 4 tabuleiros 
com as operações de matemática de adição e subtração, 

medindo 14 x 14 cm. 36 fichas com os resultados das 
operações, med ind o 3x3 cm e 40 bolinhas de EVA 

coloridas. R$ 44,00  R$ 44,00  

62 

01 

Tabuada Giratória de adição em MDF com 100 
quadradinhos (medida dos quadradinhos 3x3 cm e 

medida total da Tabuada 38x16x48 cm) R$ 114,00  R$ 114,00  

63 

01 

Tabuada Giratória de subtração em MDF com 100 
quadradinhos (medida dos quadradinhos 3x3 cm e medida 

total da Tabuada 38x16x48 cm) R$ 114,00  R$ 114,00  

64 

01 

Tabuada Giratória de multiplicação  em MDF com 100 
quadradinhos (medida dos quadradinhos 3x3 cm e medida 

total da Tabuada 38x16x48 cm) R$ 114,00  R$ 114,00  
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65 

01 

Tabuada Giratória de divisão em MDF com 100 
quadradinhos (medida dos quadradinhos 3x3 cm e medida 

total da Tabuada 38x16x48 cm) R$ 114,00  R$ 114,00  

66 

01 

JOGO LEGO PARA AUTISTAS  
Sacola Criativa Conectando Idéias, confeccionada em 

plástico polipropileno atóxico e de alto brilho contendo 
1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, 
telhados boneco e eixo com rodas, material acond 
icionado em sacola de pvc cristal com zíper e alça R$ 243,00  R$ 243,00  

67 

01 

JOGO LEGO PARA AUTISTAS 
Sacola Criativa Tubes confeccionado em plástico 

polipropileno atóxico de alto brilho, com 300 peças 
coloridas, nos formatos: tubo simples com encaixe macho 

e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois 
encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes femeas e um 

encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e 
fêmea, rodinhas com eixo. Material acondicionado em 

sacola de PVC com Zíper e alça R$ 300,00  R$ 300,00  

68 

01 

Bloco de encaixe primeira infância confeccionado em 
plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com 10 peças 
coloridas divididas em duas partes encaixáveis. As peças 

são ilustradas nos quatro lados, formando 20 quebra 
cabeças de expressões faciais, frutas, legumes, 

brinquedos, animais domésticos e selvagens. Medida da 
peça l Ox l O cm.  

Material acondicionad o em sacola de PVC com Zíoer e 
Alca. R$ 160,00  R$ 160,00  

69 

01 

Sacola Criativa Pinobol, confeccionado em plástico 
polipropileno atóxico e alto Brilho, com 50 peças coloridas 

no formato estrela, com seis pontas arredondadas. R$ 205,00  R$ 205,00  

70 

                        01 

Animais com Filhotes confeccionados em plush 
antialérgico, com enchimento em fibra siliconada. O jogo 

contem 4 animais: galinha Tartaruga Fêmea, porco e vaca, 
medindo aproximadamente 250 mm cada. Com abertura 
de zíper na frente, cada animal carrega em seu interior os 

respectivos filhotes. R$ 462,00  R$ 462,00  

71 

01 

Kit quebra-cabeça meios de transport e, confeccionado 
em MDF e impresso em policromia , contem 10 quebra-

cabeças, cada um medindo aproximadamente 280x 
180x2,8rnm,com diferentes recortes ara 6, 9 e 12 peças. R$ 89,00  R$ 89,00  

72 

01 

Kit Quebra-Cabeça animais e filhotes confeccionado em 
MDF e e impresso em policromia, contem 1O quebra-

cabeças com imagens de aminais, medindo 
aproximadamente 255x255x2 ,8mm cada  

um, com diferentes recortes; 1O fantoches 
de dedo e O1 cd composto de 1O músicas relacionadas 

com animais. R$ 222,00  R$ 222,00  

73 01 Coleção de livros - Coleção amarelinha 4 anos R$ 180,00  R$ 180,00  

74 01 Coleção de livros - Coleção amarelinha 5 anos R$ 180,00  R$ 180,00  

75 03 Coleção de livros - Coleção ciranda diferenças R$ 162,49  R$ 487,47  

76 01 Coleção de livros  - Coleção inclusão social R$ 100,43  R$ 100,43  

77 03  Livros de literatura Infanto Juvenil R$ 1.000,00  R$ 3.000,00  
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78 02   Livros de literatura Infantil R$ 1.000,00  R$ 2.000,00  

79 

01 

Piscina de Bolinhas medindo altura de 1,70 m, largura 

de 1,5m e comprimento de 1,5 m; com estrutura em 

aço galvanizado, revestimento em espuma de alta 

densidade; rede de proteção de polipropileno 

produzida com fio malha 5, cobertura em tecido 

bagunzito  R$ 1.037,00  R$ 1.037,00  

80 

01 

Playground Fun Play medindo 3,32x3,40x2,15 m 

contendo um túnel, um escorrgador em curva, duas 

escaladas, 01 torre coberta com nível superior e 

inferior em formato quadrado arredondando com 4 

parede4s, feito de plástico rotomoldadode alta 

durabilidade.  R$ 6.435,00  R$ 6.435,00  

81 

01 

Cama Elastica medindo  2,44 m de diâmetro. 

Estrutura de aço Zincado, diâmetro do cano 38,10mm; 
espessura 1,55mm ou chapa 16; sistema de impulsão 

com 48 molas de 14 cm; lona de salto preta sem 

emendas; protetor de mola colorido com revestimento 

em PVC impermeável que não absorve água; rede de 

proteção em polipropileno multicolorida (malha 12); 

hastes metálicas revestidas com isotubos blindados, 

escada colorida de 2 degraus, peso suportado de 

110kg R$ 1.390,00  R$ 1.390,00  

82 01  Carro funcional de limpeza (Kit mopinho nº 12 completo) R$ 720,00  R$ 720,00  

83 01 Escada alumínio 3 degraus  R$ 90,00  R$ 90,00  

84 

04 
Quadro branco escolar com moldura em alumínio 

medindo 120x200cm e 1,5cm espessura.  R$ 680,00  R$ 2.720,00  

85 01 Furadeira - 570 w mandril 3/8  R$ 147,00  R$ 147,00  

86 

07 

Relógio de parede 
Base em Plástico Injetado 

Visor de acrílico 
Botões de regulagem na parte traseira do produto 

Pilha AA R$ 46,00  R$ 322,00  

87 02 Refletor Led 100W R$ 130,00  R$ 260,00  

88 

04 
Tatame em EVA medindo 100x100x2cm na cor azul 

com acabamentos nas bordas R$ 72,00  R$ 288,00  

89 01 Suporte para projetor em metal, pintura epóxi.  R$ 149,00  R$ 149,00  

 
 
 
 
90 01 

                               Casa de bonecas  

Casinha Encantada Cinza medindo 122x128x123cm, 

produzida em plástico rotomoldado de alta resistência, 

textura das paredes simulando madeira. Interior conta 

com acessórios como mesinha e banquinhos fixos. R$ 2.999,00  R$ 2.999,00  

91 01 Bebê Conforto  R$ 530,00  R$ 530,00  

92 04 Poltrona Bege R$ 380,00 R$ 1.520,00 

Total 100.000,00 
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2 DA JUSTIFICATIVA: 
 

A presente solicitação tem por finalidade proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento das aulas e atividades desenvolvidas 
na APAE do municipio e ao Centro de Atendimento Educacional Especializado - AEE, diante da necessidade de manutenção e aprimoramento das 

atividades pedagógicas. Os itens relacionados e o seu quantitativo foram baseados no levantamento das reais necessidades do momento, nas 
situações programadas e na previsão da disponibilidade para enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento. 

 

3 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO: 
 

3.1 Os itens solicitados deverão ser entregues descarregados, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Avenida João Pessoa, nº 
414, Bairro Centro, Humaitá/RS), no horário das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, em dias úteis, sem quaisquer ônus ao Município, no 

prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Compra, que será enviada para o endereço eletrônico da 
adjudicatária, indicado na proposta, a qual é obrigada a confirmar o recebimento e na hipótese da Contratada não confirmar o recebimento da 

Ordem de Compra, no prazo de 04 (quatro) horas, será considerado o recebimento tácito da Ordem de Compra para todos os fins estabelecidos no 
Edital e seus anexos. 

3.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela Contratada, mediante 

documento protocolado no Protocolo Geral, no Centro Administrativo Municipal, durante o seu transcurso, e desde que devidamente justificado, 
comprovado e aceito pelo Município. 

 

3.2 As quantidades previstas no Termo de Referência (ANEXO I) são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Regist ro de Preços, 

reservando-se o Município o direito de solicitar o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir 
quaisquer itens especificados. 

 

3.3 O(s) item(ns) deverá(ão) ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO 
I), acondicionados em suas embalagens originais, contendo informações, tais como: Marca, Modelo, Referência,  Fabricante e Número 

de Lote, atendendo ainda as às exigências previstas nas normas atinentes ao objeto licitado, em especial à ABNT e INMETRO, assim 
como, deverá atender as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

3.4 As despesas de frete, descarregamento, instalação e demais despesas diretas e indiretas para o fornecimento do objeto, nas condições 
pactuadas, correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 

3.5 O objeto será recebido provisoriamente por ocasião da entrega e definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento 
provisório, através do ateste no documento fiscal pelo Fiscal, ratificada pelo(a) Secretário(a) da pasta, depois de comprovada adequação ao objeto 

licitado. Não serão admitidos para efeito de recebimento itens que estejam em desacordo com as especificações prescritas na Ordem de Compra 
ou no Edital e seus anexos ou na Proposta Financeira da adjudicatária. 

 

3.6 Caso o item não atenda as especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, devendo a adjudicatária substituir, às suas 

custas, no prazo fixado pelo Fiscal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Federal nº 8.078/90, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nas demais normais aplicáveis ao caso. 

 

3.7 Eventuais notificações serão encaminhadas para o endereço eletrônico da Contratada, indicado na proposta, a qual é obrigada a confirmar o 
recebimento. Na hipótese da Contratada não confirmar o recebimento, no prazo de 04 (quatro) horas, será considerado o recebimento tácito da 

Notificação para todos os efeitos. 
 

3.8 O recebimento do objeto deste certame não exclui a responsabilidade da adjudicatária quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestado s 

quando da sua normal utilização pelo Município de Humaitá-RS. 

 
3.9 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, devendo conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do número do Pregão, Banco, Agência e Conta para recebimento dos valores. 

 
4 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

4.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária na conta informada pela Contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, 
observando os prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de 

Finanças, atestado pelo Fiscal e ratificado pelo(a) Secretário(a) da pasta dando conta: 

a) do recebimento do constante da Ordem de Compra, do cumprimento das condições estipuladas no Edital e seus anexos e na Proposta 
Financeira da adjudicatária; 

b) da verificação da conformidade das informações do documento fiscal e sua autenticidade e 
c) da conferência da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária, mediante consulta à: Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa para com a Fazenda Federal, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço-FGTS, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT e da Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal, esta última se a Contratada for sediada no Município de Humaitá-RS. 
 

4.2 No caso de incorreções da documentação os mesmos serão devolvidos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo o Município 
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

4.3 Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penal idades ou 
inadimplência contratual, podendo o Município reter do valor da fatura a importância devida, até a regularização de suas obrigações. 

 

4.4 Os pagamentos em atraso, somente serão corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa do Município. Neste caso, incidirá correção calculada 
pela variação do IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo a ser aplicado sobre o total do débito em atraso. 

 

5 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 

As despesas oriundas desta contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento 2020 e 2021. 
 

6 DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

 
6.1 Não haverá reajuste de preços relacionados ao presente Edital. 
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6.2 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8666/93, a adjudicatária poderá solicitar o equilíbrio econômico- 
financeiro do preço, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual e aceito pelo Município, cujo pedido, 

acompanhado dos documentos comprobatórios, deverá ser protocolado no Protocolo Geral, do Centro Administrativo Municipal, localizado na Avenida 
João Pessoa, nº 414, Bairro Centro, Humaitá-RS. 

 

6.3 Durante a análise do pedido de equilíbrio pelo Município, não será admitida a suspensão do fornecimento. Caso isso ocorra constituirá 

inexecução contratual, implicando na aplicação das sanções previstas neste Edital e seus anexos e legislação pertinente. 
 

6.4 O equilíbrio econômico-financeiro não retroagirá aos itens fornecidos, sendo aplicável ao saldo restante a partir da data do protocolo de 
solicitação, em sendo concedido. 

 

7 DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 
7.1 Caberá à Contratada, além das obrigações e responsabilidades previstas no Edital e seus anexos: 

a) Fornecer o objeto de acordo com as especificações e prazos determinados, atendendo às normas técnicas e legais vigentes, atinentes 
à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do Contratante; 

b) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

c) A responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais, resultante da contratação e demais despesas diretas e indiretas 
necessárias ao fornecimento do objeto; 

d) Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

e) Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros o fornecimento do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato 
nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade; 

f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a 
trabalhar com equipamentos individuais de proteção, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convenções Coletiva s ou Sentenças 
Normativas referentes à categoria profissional dos seus empregados; 

g) Não contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos nem qualquer trabalho a menores de quatorze 

anos, salvo na condição de aprendiz, em conformidade ao disposto no art. 7º, XXXIIII, da Constituição Federal; 
h) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município, atendendo prontamente a quaisquer solicitações ou 

reclamações e 

i) Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado. 
 

7.2 Caberá ao Contratante, além das obrigações e responsabilidades previstas no Edital e seus anexos: 
a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto; 

b) Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento do objeto, fixando prazo para a 
sua correção; 

c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido às obrigações contratuais; 
d) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à Contratada, enquanto esta não satisfizer o pagamento da 

integralidade dos danos causados ao Município e/ou terceiros; 
e) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária ao perfeito fornecimento do objeto; 

f) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, em conformidade com o fornecimento do objeto; 

g) Aplicar penalidades à Contratada, quando for o caso; 
h) Atestar nos documentos fiscais a efetiva conclusão do objeto desta licitação; 

i) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no fornecimento do objeto, fixando prazo para a sua 
correção/substituição; 

j) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido às obrigações e 

k) Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado. 

 
8 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
8.1 Se no decorrer da licitação ou no fornecimento do objeto, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento 

pelo qual possa ser responsabilizada a licitante e/ou contratada, que sem prejuízo das demais sanções previstas nos Arts. 86 a 88, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e alterações, poderá sofrer as seguintes penalidades: 
a) advertência por escrito; 

b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela licitante desistente devidamente 

atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o encerramento da fase de lances, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas em lei, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública; 

c) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em assinar a Ata de Sistema de Registro de Preços, no prazo assinalado, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total 

das obrigações acordadas; 
d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado quando for constatado o descumprimento 

de qualquer obrigação prevista neste Edital e seus anexos; 

e) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatada a reincidência no descumprimento de 
qualquer obrigação prevista no Edital e seus anexos; 

f) pelo atraso injustificado para a entrega e/ou inobservância de outros prazos definidos no Termo de Referência e pelos Fiscais, multa 

de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrad a pelo período máximo 
de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratação poderá ser anulada; 

g) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação da contratação por culpa da contratada. 

 
8.2 A aplicação das sanções previstas neste Edital e seus anexos não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações e legislação municipal, inclusive a responsabilização da licitante e/ou contratada por eventuais perdas e danos causados ao 
Município de Humaitá-RS. 

 

8.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo 
Município de Humaitá-RS. 

 
8.4 O valor da multa poderá ser descontado do documento fiscal ou de crédito existente no Município de Humaitá-RS, em favor da adjudicatária, 

sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
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8.5 Ainda, a licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto desta licitação, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar no fornecimento do 
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, conforme o d isposto no Art. 7º 

da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

8.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

 
8.7 Não será aplicada multa se justificada e comprovadamente, o atraso no fornecimento resultar de caso fortuito ou de força maior. 

 

8.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante e/ou contratada o contraditório e a ampla defesa. 

 
9 DA FISCALIZAÇÃO: 

 
9.1 O acompanhamento e a fiscalização do objeto serão exercidos pelos servidores abaixo designados, pertencentes ao quadro de servidores do 

Município, a serem designados, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e 
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou 

defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à Contratada, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 

e pela Portaria Municipal 157/ 2020. 
Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Michael Loch/Cristina Donato 

         

 
9.2 Caberá à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pelos Fiscais quaisquer exigências inerentes ao objeto, sem que disso 

decorra qualquer ônus extra para o Município, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da 
responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, 

falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada no fornecimento do objeto. 

Humaitá-RS, 03 de agosto de 2020 

 

 
Andreia Bersch Scwhade 

Secretária de Asssitência Social  

 

 

 
 
 

DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

( ) AUTORIZO o Termo de Referência; 
( ) NÃO AUTORIZO o Termo de Referência e proponho alterações. 

 

 
 

 
Fernando Wegmann 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pregão Eletrônico nº 003/2020 
Processo Administrativo nº 46/2020 

Objeto: Equipamentos para APAE e 

AEE 

1 DO OBJETO: 
 

No dia        (         )  do mês de  de 2020, no Município de Humaitá -RS foram registrados os preços 
abaixo relacionados, para Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados 
da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de equipamentos que serão destinados a APAE do 
municipio e ao Centro de Atendimento Educacional Especializado - AEE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
anexo ao Edital (ANEXO I), que passa a fazer parte do presente Ata para todos os efeitos legais. 

 
RAZÃO SOCIAL (CNPJ): 
ITEM ESPECIFICAÇÕES UN QUANT. ESTIMADA V.UNIT. (R$) 

     

 

2 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 

A Ata de Registro de Preços terá validade de no máximo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de 

Preços. 
 

3 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO: 
 

3.1 Os itens solicitados deverão ser entregues descarregados, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Avenida João Pessoa, nº 
414, Bairro Centro, Humaitá/RS), no horário das 08h às 11h30min e das 13h30min às 17h, em dias úteis, sem quaisquer ônus ao 
Município, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Compra, que será enviada para o endereço 
eletrônico da adjudicatária, indicado na proposta, a qual é obrigada a confirmar o recebimento e na hipótese da Contratada não confirmar 
o recebimento da Ordem de Compra, no prazo de 04 (quatro) horas, será considerado o recebimento tácito da Ordem de Compra para 
todos os fins estabelecidos no Edital e seus anexos. 

3.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela Contratada, 
mediante documento protocolado no Protocolo Geral, sito no Centro Administrativo Municipal, durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente justificado, comprovado e aceito pelo Município. 

 
3.2 As quantidades previstas no Termo de Referência (ANEXO I) são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro 
de Preços, reservando-se o Município o direito de solicitar o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo 
abster-se de adquirir quaisquer itens especificados. 

 
3.3 O(s) item(ns) deverá(ão) ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Termo de Referência 
(ANEXO I), acondicionados em suas embalagens originais, contendo informações, tais como: Marca, Modelo, Referência, 
Fabricante e Número de Lote, atendendo ainda as às exigências previstas nas normas atinentes ao objeto licitado, em 
especial à ABNT e INMETRO, assim como, deverá atender as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 

 

3.4 As despesas de frete, descarregamento, instalação e demais despesas diretas e indiretas para o fornecimento do objeto, nas condições 
pactuadas, correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 
3.5 O objeto será recebido provisoriamente por ocasião da entrega e definitivamente, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, através do ateste no documento fiscal pelo Fiscal, ratificada pelo(a) Secretário(a) da pasta, depois de comprovada 
adequação ao objeto licitado. Não serão admitidos para efeito de recebimento itens que estejam em desacordo com as especificações 
prescritas na Ordem de Compra ou no Edital e seus anexos ou na Proposta Financeira da adjudicatária. 

 
3.6 Caso o item não atenda as especificações do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, devendo a adjudicatária substituir, às 
suas custas, no prazo fixado pelo Fiscal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal nº 8.078/90, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nas demais normais aplicáveis ao 
caso. 

 
3.7 Eventuais notificações serão encaminhadas para o endereço eletrônico da Contratada, indicado na proposta, a qual é obrigada a 
confirmar o recebimento. Na hipótese da Contratada não confirmar o recebimento, no prazo de 04 (quatro) horas, será considerado o 
recebimento tácito da Notificação para todos os efeitos. 

 
3.8 O recebimento do objeto deste certame não exclui a responsabilidade da adjudicatária quanto aos vícios ocultos, ou seja, só 
manifestados quando da sua normal utilização pelo Município de Humaitá-RS. 

 
3.9 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, devendo conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do Pregão, Banco, Agência e Conta para recebimento dos valores. 
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4 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

4.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária na conta informada pela Contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) 
dias, observando os prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, contados do recebimento do documento fiscal pela 
Secretaria de Finanças, atestado pelo Fiscal e ratificado pelo(a) Secretário(a) da pasta dando conta: 

a) do recebimento do constante da Ordem de Compra, do cumprimento das condições estipuladas no Edital e seus anexos e na 
Proposta Financeira da adjudicatária; 

b) da verificação da conformidade das informações do documento fiscal e sua autenticidade e 
c) da conferência da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária, mediante consulta à: Certidão Conjunta Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Federal, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT e da 
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com a Fazenda Municipal, esta última se a Contratada for sediada no Município 
de Humaitá-RS. 

 

4.2 No caso de incorreções da documentação os mesmos serão devolvidos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo 
o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 
4.3 Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de 
penalidades ou inadimplência contratual, podendo o Município reter do valor da fatura a importância devida, até a regularização de suas 
obrigações. 

 
4.4 Os pagamentos em atraso, somente serão corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa do Município. Neste caso, incidirá correção 
calculada pela variação do IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo a ser aplicado sobre o total do débito em atraso. 

 
5 DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

 
As despesas oriundas desta contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento 2020 

e 2021. 
 

6 DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 
 

6.1 Não haverá reajuste de preços relacionados ao presente Edital. 
 

6.2 Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8666/93, a adjudicatária poderá solicitar o equilíbrio 
econômico-financeiro do preço, desde que documentalmente e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual e aceito pelo 
Município, cujo pedido, acompanhado dos documentos comprobatórios, deverá ser protocolado no Protocolo Geral, do Centro 
Administrativo Municipal, localizado na Avenida João Pessoa, nº 414, Bairro Centro, Humaitá-RS. 

 

6.3 Durante a análise do pedido de equilíbrio pelo Município, não será admitida a suspensão do fornecimento. Caso isso ocorra constituirá 
inexecução contratual, implicando na aplicação das sanções previstas neste Edital e seus anexos e legislação pertinente. 

 
6.4 O equilíbrio econômico-financeiro não retroagirá aos itens fornecidos, sendo aplicável ao saldo restante a partir da data do protocolo 
de solicitação, em sendo concedido. 

 
7 DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
7.1 O Registro de Preços será formalizado mediante Ata de Registro de Preços, conforme modelo do ANEXO II deste Edital, que será 
formalizada no prazo de até 03 (três) dias úteis após a homologação do presente certame. 

 
7.2 Como condição para assinatura da formalização da Ata de Registro de Preços, os documentos de habilitação, juntamente com a 
proposta atualizada ao último lance, a adjudicatária deverá entregar, em original ou cópia autenticada por tabelião ou por servidor  deste 
Município ou publicação em órgão de imprensa oficial (quando for o caso), sendo que os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação de sua autenticidade pela Administração, à Coordenadoria de Compras e Licitações do Município 
de Humaitá-RS, no Centro Administrativo, sito na Avenida João Pessoa, nº 414, Bairro Centro, CEP 98.670-000, em envelope fechado, 
com a identificação do Pregão. 

 
7.3 A ata terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazos estipulados no Edital. 

 

7.4 A Ata de Registro de Preços terá validade de no máximo de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. 
 

7.5 A existência de preços registrados não assegura às licitantes o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim 
entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao(s) fornecedor(es) com 
preço(s) registrado(s) o fornecimento em igualdade de condições. 

 
8 DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
8.1 O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05(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 Ata 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 der causa a rescisão administrativa da Ata decorrente do registro de preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente do registro de preços; 
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e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 
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. 
§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário de 

Administração. 
§ 2º A comunicação do cancelamento 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. 
§ 3º 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 o preço registrado a partir da publicação. 

§ 4º Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias úteis. 
 

8.2 Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos: 

I - pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja temporariamente impossibilitado de 
cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações 
já levadas a efeito até a data da decisão; 

II - pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as 
exigências da licitação que deu origem ao registro de preços. 

§ 1º A suspensão de registro de preço, nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho fundamentado do Secretário  de 
Administração. 

§ 2º 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. 

§ 3º Enquanto perdurar a suspensão poderá ser realizada novas licitações para aquisição dos itens constantes dos registros de 

preços. 
 

9 DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

9.1 Caberá à Contratada, além das obrigações e responsabilidades previstas no Edital e seus anexos: 
a) Fornecer o objeto de acordo com as especificações e prazos determinados, atendendo às normas técnicas e legais vigentes, 

atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do Contratante; 
b) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
c) A responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais, resultante da contratação e demais despesas diretas e 

indiretas necessárias ao fornecimento do objeto; 
d) Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas e condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 
e) Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros o fornecimento do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito 

qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade; 
f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus 

empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção, bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convenções 
Coletivas ou Sentenças Normativas referentes à categoria profissional dos seus empregados; 

g) Não contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos nem qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, em conformidade ao disposto no art. 7º, XXXIIII, da Constituição Federal; 

h) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município, atendendo prontamente a quaisquer solicitações 
ou reclamações e 

i) Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado. 

 

9.2 Caberá ao Contratante, além das obrigações e responsabilidades previstas no Edital e seus anexos: 
a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto; 
b) Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento do objeto, fixando prazo 

para a sua correção; 
c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido às obrigações 

contratuais; 
d) Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos à Contratada, enquanto esta não satisfizer o pagamento da 

integralidade dos danos causados ao Município e/ou terceiros; 
e) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária ao perfeito fornecimento do objeto; 
f) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, em conformidade com o fornecimento do objeto; 
g) Aplicar penalidades à Contratada, quando for o caso; 
h) Atestar nos documentos fiscais a efetiva conclusão do objeto desta licitação; 
i) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no fornecimento do objeto, fixando prazo para a 

sua correção/substituição; 
j) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que a Contratada tenha atendido às obrigações e 
k) Outras obrigações decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado. 

 
10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
10.1 Se no decorrer da licitação ou no fornecimento do objeto, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer 
inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a licitante e/ou contratada, que sem prejuízo das demais sanções previstas nos Arts. 
86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 
b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela licitante desistente 

devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o encerramento da fase de lances, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções previstas em lei, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública; 

c) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na hipótese de recusa  
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injustificada da Licitante vencedora em assinar a Ata de Sistema de Registro de Preços, no prazo assinalado, após regularmente 
convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado quando for constatado o 
descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital e seus anexos; 

e) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação quando for constatada a reincidência no 
descumprimento de qualquer obrigação prevista no Edital e seus anexos; 

f) pelo atraso injustificado para a entrega e/ou inobservância de outros prazos definidos no Termo de Referência e pelos Fiscais, 
multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo 
período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratação poderá ser anulada; 

g) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação da contratação por culpa da 
contratada. 

10.2 A aplicação das sanções previstas neste Edital e seus anexos não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações e legislação municipal, inclusive a responsabilização da licitante e/ou contratada por eventuais perdas e 
danos causados ao Município de Humaitá-RS. 

 

10.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pelo Município de Humaitá-RS. 

 
10.4 O valor da multa poderá ser descontado do documento fiscal ou de crédito existente no Município de Santo Augusto-RS, em favor 
da adjudicatária, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 
10.5 Ainda, a licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto desta licitação, não mantiver a proposta/lance, falhar ou 
fraudar no fornecimento do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais 
cominações legais, conforme o disposto no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 
10.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 

 
10.7 Não será aplicada multa se justificada e comprovadamente, o atraso no fornecimento resultar de caso fortuito ou de força maior. 

 
10.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante e/ou contratada o contraditório e a ampla defesa. 

 
11 DA FISCALIZAÇÃO: 

 
11.1 O acompanhamento e a fiscalização do objeto serão exercidos pelos servidores abaixo designados, pertencentes ao quadro de servidores 
do Município, a serem designados, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do objeto, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou 
defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à Contratada, conforme determina o Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 

e pela Portaria Municipal 157/ 2020. 

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Michael Loch/Cristina Donato 

 
11.2 Caberá à Contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pelos Fiscais quaisquer exigências inerentes ao objeto, sem 
que disso decorra qualquer ônus extra para o Município, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer 
exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, que é total e irrestrita em relação ao objeto, inclusive perante terceiros, 
respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada no fornecimento do objeto. 

 
12 DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

 
A presente Ata de Sistema de Registro de Preços-SRP resulta do Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico n° 

003/2020, de 03/08/2020 (Processo Administrativo nº 46/2020). 
 

13 DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 
 

Aplicam-se, com relação a presente Ata de Sistema de Registro de Preços-SRP, as normas estabelecidas na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 044/2020, Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações e, subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações e,  ainda, legislação vigente e pertinente à matéria e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
14 DO FORO: 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Crissiumal–RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Ata, renunciando 
expressamente a qualquer outro mais privilegiado que seja. 

 

Empresa Fernando Wegmann 
                                                                                                                         Prefeito Municipal 

mailto:compras@humaita.rs.gov.br

