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PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 
 
Município de Boqueirão do Leão - RS 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Edital Nº 015/2018 
Tipo de julgamento: Menor preço por item 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
EXCLUSIVA ME/EPP, LC 147/2014 
 

Edital de pregão presencial 
de registro de preços para aquisição 
de material para artesanato. 

 

1. Preâmbulo 
 

1.1 - A Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão – RS, torna-se público a 
abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO DE REGISTRO DE 
PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, com proposta mais vantajosa 
para o município. A presente licitação será processada na conformidade do dispos-
to na Lei Federal Nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal Nº 8.666/93. Os 
Envelopes das Propostas e da Documentação de Habilitação serão recebidos pelo 
Pregoeiro, em Sessão Pública, a realizar-se no dia 13 de março de 2018, às 09 
horas, na Prefeitura Municipal, Rua Sinimbu, Nº 644, Centro. 
  

2. Do Objeto 
 
2.1 – A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras 

aquisições de materiais para confecção de artesanato, conforme descrito em anexo. 
2.2 – O sistema de registro de preços não obriga a Administração a 

compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo a Admi-
nistração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessida-
des. 

2.3 – A validade da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses, con-
tados a partir da data de abertura da presente licitação. 

2.4 – As empresas licitantes que apresentarem produtos que não atendam as 
especificações terão seus itens desclassificados. 

 
Observação: O presente Processo Licitatório observará o disposto no 

Art. 48, da Lei Complementar 147/2014. 
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3. Dos Quantitativos 
3.1 – Para efeito do que dispõe o Inciso II do Parágrafo 7º do Artigo 15 da Lei 

de Licitações serão atribuídos os quantitativos descritos no anexo I, para a Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, Habitação e Desporto, conforme dotações orça-
mentárias: 

10 – Secretaria da Assistência Social, Habitação e Desporto 
03 – Fundo Municipal da Assistência Social – Vinculados 
14.422.0003.2.150 – Desp. com Recursos PAIF – Prog. Aten. Int. a Família 
3.3.90.30.00.00.00.00 1122 – Material de Consumo 
 
08.241.0003.2.512 – Despesas com Recursos SCFV 
3.3.90.30.00.00.00.00 1120 – Material de Consumo 
 
14.422.0003.2.800 – Despesas com Recursos FEAS 
3.3.90.30.00.00.00.00 1123 – Material de Consumo 
 
14.422.0003.2.069 – Despesas com Recursos IGD – Bolsa Família 
3.3.90.30.00.00.00.00 1121 – Material de Consumo 
 
08.244.0003.2.750 – Despesas com Recursos IGD – SUAS 
3.3.90.30.00.00.00.00 1121 – Material de Consumo 
 
4. Do Prazo da entrega 
4.1 – A licitante a qual for adjudicado o objeto do certame deverá fazer a en-

trega dos produtos na Secretaria de Assistência Social, Habitação e Desporto, 
Rua São João, 1233, Centro, Boqueirão do Leão – RS, no prazo de até 10 (dez) 
dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento. 

 
5. Das Sanções 
5.1 – Pela não entrega dos itens, a Administração poderá aplicar as seguintes 

penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
5.1.1 – Multa de 10% (dez por cento) pela não entrega do objeto licitado, inci-

dente sobre o valor total do mesmo, por atraso na entrega dos produtos, conforme 
ajuste nele consubstanciado. 

5.1.2 - Sujeitará ainda a contratada às penalidades de advertência, suspen-
são do direito de licitar e contratar com a Administração e à declaração de inidonei-
dade, conforme previsto nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal N° 8.666/93, alterada 
pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, além do encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma le-
gal, salvo a superveniência comprovada de motivo de força maior desde que aceito 
pelo Município. 
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5.1.3 – As sanções anteriormente previstas serão apuradas através de regular 
Processo Administrativo e poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme dispos-
to em Lei. 
 

6. Das Condições de Participação 
A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponen-

tes às condições deste Edital. 
6.1 - Os interessados, ou seus representantes legais, deverão fazer seu cre-

denciamento, na Sessão Pública de Instalação do Pregão, comprovando possuir 
poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certa-
me, é admitido somente um representante por proponente, não podendo um repre-
sentante representar duas firmas, ou mais participantes. 

6.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procura-
ção ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente 
(modelo anexo). Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empre-
sa proponente deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos seus poderes para exarar direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura. 

6.2.1 - Serão aceitos envelopes propostas via correio e outro meio de trans-
porte desde que sejam recebidos em tempo hábil. 

6.3 - Não poderão concorrer, direta ou indiretamente: 
a) O Proponente que participou da elaboração do Estudo de Concepção ou 

de Consultoria referente ao objeto deste Edital ou da sua elaboração; 
b) Empresas em Consórcio; 
c) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução 

ou liquidação; 
d) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como 
as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Ad-
ministração Pública; 

e) Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Município de Boquei-
rão do Leão bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou res-
ponsável técnico. 

6.4 - As empresas interessadas em participar do presente certame deverão 
apresentar a documentação a seguir indicada. 

6.4.1. - Habilitação Jurídica 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) em vigor, devidamente regis-

trado, atualizado com a indicação dos atuais administradores ou dirigentes 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício. 
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6.4.2. - Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida por se-

tor do Poder Judiciário da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, ex-
pedida no domicílio da pessoa física, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias anterio-
res à data fixada para a Sessão Pública. 

6.4.3. - Regularidade Fiscal 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municí-

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

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débi-
to de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Fede-
ral e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede da licitante; 

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

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

6.5 - Os interessados deverão comprovar, ainda, para efeito de habilitação, o 
cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal e na 
forma da Lei Nº 9.854, de 27/10/99 (declaração modelo anexo). 

6.6 - O prazo de validade dos documentos necessários à habilitação, deverão 
estar em vigência na data do recebimento dos Envelopes Propostas e Habilitação, 
sob pena de inabilitação das concorrentes. 

6.7 – As licitantes que quiserem postergar a comprovação da regularidade fis-
cal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de de-
sempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Nº 
123 de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração (modelo anexo) de 
que estão enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (con-
forme o caso) nos termos do art. 3º da referida lei. 

6.8 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, os do-
cumentos para credenciamento e a declaração de microempresa e empresa de pe-
queno porte, que pretendem fazer dos benefícios estabelecidos pelos artigos 42 a 
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, de acordo com os mode-
los estabelecido em anexos ao Edital, deverão preferencialmente, ser apresentados 
fora dos envelopes 01 e 02. 

 
7. Dos Prazos 
7.1 - Na Contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia de iní-

cio e incluir-se-á o do vencimento. 
7.2 - Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na entidade pro-

motora da licitação. 
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7.3 - As propostas terão obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, 
que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

7.4 - Na hipótese da entidade promotora da licitação não solicitar o objeto lici-
tado com a vencedora, no prazo de 12 (doze) meses, ficam estas liberadas. 

7.5 - O prazo de vigência da ata de pregão presencial será de 01 (um) a-
no. 

7.6 - As Licitantes que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpre-
tação dos termos do Edital serão atendidas durante o expediente da entidade pro-
motora pelo Presidente da Comissão de Licitação, até o segundo dia útil anterior à 
data fixada para Sessão deste Pregão, no seguinte endereço: Rua Sinimbu, Nº 644, 
Centro, Boqueirão do Leão. Fone (51) 3789 1122. 
 

8. Da Forma de Apresentação das Propostas e da Documentação de Ha-
bilitação 

As Propostas e a Documentação de Habilitação das firmas interessadas de-
verão ser entregues em Envelopes separados, não transparentes, lacrados e rubri-
cados no fecho, com o seguinte endereçamento: 
 
ENVELOPE Nº. 01 "PROPOSTA DE PREÇO”. 
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO 
LICITANTE: ............... 
 
ENVELOPE Nº. 02 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO 
LICITANTE: ............... 
 

8.1 - Não será admitido o encaminhamento de Propostas via fax, por meio e-
letrônico ou similar. 

8.2 - Após o recebimento dos Envelopes, não serão anexados ou substituídos 
quaisquer documentos, nem retificação de preços ou condições, contudo, será per-
mitido esclarecimento e/ou correção de supostas dúvidas ou erros com encaminha-
mento de documentos via fac-símile e internet. 

8.3 - O recebimento dos Envelopes não conferirá aos proponentes qualquer 
direito contra o órgão promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação 
específica. 

8.4 - Os documentos exigidos no Envelope nº 02 - Habilitação, poderão ser 
apresentados no original, ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou publi-
cação em órgão de imprensa oficial. A autenticação poderá ser efetuada em Cartó-
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rio, na forma da Lei, ou pelo Pregoeiro, mediante a apresentação dos documentos 
originais quando da análise da qualificação (Habilitação) das licitantes, vedada a uti-
lização de reprodução de cópia autenticada e de apresentação de Fac-Símile. Cada 
cópia de documento deverá possuir sua autenticação específica. 

8.5 - Os Envelopes das Propostas e da Documentação deverão conter, obri-
gatoriamente: 

8.5.1. - Envelope nº 01 – Proposta de Preços 
A Proposta de Preços compreenderá: 
a) O preço escrito em moeda corrente nacional, com apenas duas casas de 

centavos; 
b) A proposta deva informar o valor por unidade, valor total, a marca do 

produto ofertado e a origem de produção nacional; 
c) A Proposta deverá ser escrita em Português com clareza, sem emendas, 

rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, impres-
sa por processo eletrônico, com a indicação do número desta Licitação, a identifica-
ção e endereço completo da proponente e a qualificação do signatário. 

8.5.2 - Na formulação da Proposta, a licitante deverá computar todos os cus-
tos relacionados com o fornecimento dos bens, ficando claro que não será admitida 
qualquer alegação posterior que vise a ressarcimento de custos não considerados 
nos preços cotados. 

8.5.3 - Não serão consideradas Propostas com oferta de vantagem não pre-
vista neste Edital. 

8.5.4 - A apresentação da Proposta por parte da licitante significa pleno co-
nhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições desta Licitação e 
total sujeição à legislação pertinente. 

8.5.5. - Envelope n.º 02 – Documentação de Habilitação 
No Envelope n.º 02 deverá conter todos os documentos listados nos subitens 

6.4.1., 6.4.2. e 6.4.3. deste Edital. 
 

9. Do Recebimento e Abertura dos Envelopes – Oferecimento de Lances 
Verbais 

Os Envelopes das Propostas e da Documentação de Habilitação serão rece-
bidos pelo Pregoeiro, em Sessão Pública, no dia e hora acima descritos, na Prefeitu-
ra Municipal, Rua Sinimbu, Nº 644, Centro, Boqueirão do Leão. 

Recebido o credenciamento dos representantes das firmas licitantes, a 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habili-
tação (modelo anexo) e declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, o Pregoeiro encerrará a fase de recebimento dos Envelopes e iniciará a 
fase de abertura dos mesmos. 

9.1 - Uma vez iniciada a abertura dos Envelopes das Propostas, não será re-
cebida nenhuma outra oferta de empresa retardatária e em nenhuma hipótese será 
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concedido prazo para a apresentação de documento exigido neste Edital, nem admi-
tida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas. 

9.2 - Constatada a inviolabilidade dos Envelopes, o Pregoeiro procederá, i-
mediatamente, à abertura das Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos e 
rubricados pelo Pregoeiro e pelas licitantes que o desejarem. 

9.3 - Os Envelopes da Documentação de Habilitação permanecerão fecha-
dos, em poder do Pregoeiro, e serão abertos após a análise da aceitabilidade das 
propostas, no início ou no final de todas as propostas, podendo ser devolvido a seu 
representante caso a firma licitante não vença nenhum item. 

9.4 - Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais esta-
belecidos no Edital, o Pregoeiro dará início à etapa competitiva da Licitação através 
de lances verbais e sucessivos, que poderão ser oferecidos pelo autor da proposta 
de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores à 
primeira. 

9.5 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no 
subitem anterior, poderão fazer lances verbais os autores das três melhores propos-
tas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas. 

9.6 - A fase de lances verbais terá duração não superior a vinte minutos na 
ordem decrescente dos preços, encerrado esse tempo, o Pregoeiro fará a análise 
das propostas na forma a seguir indicada. 
 

10. Do Julgamento da Licitação – Análise das Propostas 
10.1. - A análise da aceitabilidade das Propostas, a começar pela de valor 

mais baixo, compreenderá o exame: 
a) Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e 

com os custos reais estimados para a execução do Contrato e com as disponibilida-
des orçamentárias da Administração. 

10.1.1 - Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as Propos-
tas: 

a) Que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope nº 01; 
b) Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompa-

tíveis com os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários inci-
dentes sobre a Contratação. 

10.2 - Classificação das Propostas 
10.2.1 - Para julgamento e classificação das Propostas, será adotado o crité-

rio de Menor Preço por Item, oferecido pela licitante, conforme unidade discrimina-
da no anexo I. As Propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a 
ordem decrescente dos preços finais, a partir da de valor mais baixo. 

10.2.2 - Para efeito da classificação, serão considerados os preços finais, uni-
tários, resultantes dos valores originariamente cotados e dos lances verbais ofereci-
dos. 
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10.2.3 - O Pregoeiro fará a conferência dos valores cotados na Proposta de 
valor mais baixo. Na hipótese de divergência entre os valores expressos em número 
e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os valores por extenso, 
ficando esclarecido que o Pregoeiro fará as correções de soma que se fizerem ne-
cessário e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classifica-
ção. 

10.2.4 - O Pregoeiro indicará na Ata da Sessão os fundamentos da decisão 
sobre aceitabilidade ou incitabilidades de preços, bem como sobre a classificação ou 
desclassificação de Propostas. 

10.2.5 – A diferença entre cada lance será estipulada no ato do certame. 
10.3 - Análise da qualificação (Habilitação) dos Licitantes 
10.3.1 - Uma vez classificadas e ordenadas as Propostas, a etapa seguinte 

do julgamento consistirá na análise da qualificação das licitantes. 
10.3.2 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope da Documentação da 

Habilitação do autor da Proposta classificada em primeiro lugar, para verificação do 
atendimento das exigências estabelecidas neste Edital. 

10.3.3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação, a licitante se-
rá declarada vencedora do certame. 

10.3.4 - Se a Proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se 
o autor não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro fará a abertura do En-
velope da Documentação do autor da Proposta classificada em segundo lugar, e 
assim sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, integralmente, aos 
requisitos do Edital, sendo, então, a licitante declarada vencedora. 

10.3.4.1 - Uma vez proclamada vencedora da licitação, o Pregoeiro poderá 
negociar com esta, melhores condições para o fornecimento dos objetos, inclusive 
quanto aos preços. Em caso de resultado positivo da negociação, os novos valores 
ajustados serão consignados na Ata da Sessão e passarão a compor a Proposta. 

10.3.5 - Se o resultado proclamado não for aceito e alguma licitante manifes-
tar, imediatamente e motivadamente, em Sessão, a intenção de recorrer, será con-
cedido a licitante o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, 
assegurando-se as demais licitantes prazo igual, após o término do prazo da recor-
rente, em continuidade e sem prévia notificação, para oferecimento das contrarra-
zões correspondentes. 

10.3.6 - Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade 
competente, ou inexistindo estes, a licitante vencedora será convocada para entrega 
do objeto. 
  

11. Do Resultado do Julgamento - Homologação 
O resultado final da licitação constará da Ata da Sessão Pública, a ser assi-

nada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelas licitantes, na qual deverão ser 
registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais ofereci-
dos, com os nomes das respectivas ofertantes, as justificativas das eventuais decla-
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rações de aceitabilidade/incitabilidade e classificação/desclassificação de Propostas, 
bem como de habilitação/inabilitação proclamadas, os fundamentos da adjudicação 
feitos pelo Pregoeiro, bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão. 

11.1 - Assinada a Ata da Sessão Pública, o Pregoeiro encaminhará o Proces-
so da Licitação à autoridade superior, para homologação. 

11.2 - O despacho de homologação/adjudicação será publicado no Veículo 
Oficial de Publicação do Município e afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura para 
conhecimento geral. 

11.3 - A recusa da entrega do objeto licitado no prazo fixado caracterizará i-
nadimplência das obrigações decorrente desta licitação sujeitando-a as penalidades 
prevista neste edital e na legislação vigente. 

11.4 - Ocorrendo esta hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que con-
vocará as licitantes e procederá ao exame das demais propostas, bem como da ha-
bilitação dos seus ofertantes, seguindo a ordem da classificação, até que uma pro-
posta atenda integralmente ao edital, sendo o seu autor adjudicado vencedor. 
 

12. Das Obrigações da Contratante 
12.1 - Constituem obrigações da Contratante: 
12.1.1 - Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Edi-

tal; 
12.1.2 - Fiscalizar a entrega do objeto licitado. 

 
13. Das Condições de Recebimento do Objeto da Licitação 
13.1 – Os materiais deverão ser entregues na Secretaria de Assistência Soci-

al, Habitação e Desporto. 
 

14. Das Condições de Pagamento 
14.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega dos mate-

riais e seu respectivo recebimento, por intermédio da Tesouraria do Município medi-
ante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

14.2. A nota fiscal/fatura, emitida pelo fornecedor deverá conter, em local 
de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e 
da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do 
material entregue e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

14.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após apresentação 
da nota fiscal/fatura no Setor de Contabilidade. 
 

15. Outras Disposições 
15.1 - A Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão, responsável pelo Pregão 

reserva-se o direito de: 
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a) Revogá-lo, sempre que forem verificadas razões de interesse público de-
corrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilega-
lidade no seu processamento ou infringência de dispositivo legal; 

b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de 
Propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação 
das ofertas; 

c) Adiar o recebimento das Propostas, divulgando, mediante aviso público, a 
nova data; 

15.2 - O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da lici-
tação, promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou 
complementar a instrução do Processo Licitatório. 

15.3 – O representante da licitante, quando convocado para comprovar a a-
ceitabilidade da sua proposta, deverá responder imediatamente. Para isto ele deve 
vir devidamente preparado para assumir qualquer responsabilidade referente aos 
atos do certame. 

15.5 - Informações complementares sobre a presente licitação poderão ser 
obtidas na prefeitura, no seguinte endereço: Rua Sinimbu, Nº 644, Centro, Boquei-
rão do Leão. Fone: (51) 3789 1122, de Segunda a Sexta-feira, das 8h às 11h30min 
e das 13h30min às 17h. 
 15.6 - Fica eleito o Foro da Comarca de Venâncio Aires para dirimir quaisquer 
litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 
outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Boqueirão do Leão, 27 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I  
MODELO DE PROPOSTA 

 
 

Item Quant. Especificação do Item Valor 
 Unitário 

Valor 
Total 

01 20 unidades  Tesoura grande para tecido   
02 40 unidades Tesoura escolar   
03 10 unidades Cola branca 1000g   
04 50 unidades Massa de modelar 180g com 06 cores   
05 100 unidades Papel seda liso, simples 49 X 69 cm (diversos tons 

de azul, diversos tons de vermelho, diversos tons de 
rosa, diversos tons de roxo, diversos tons de verde, 
diversos tons de laranja, marrom, bege, preto, bran-
co, diversos tons de amarelo, cores fosforescentes) 

  
 

06 30 unidades EVA com desenhos variados (poá, bichos, listrado, 
florais, coração) 

  

07 100 unidades EVA liso 40 X 60 cm (diversos tons de azul, diversos 
tons de vermelho, diversos tons de rosa, diversos 
tons de roxo, diversos tons de verde, diversos tons 
de laranja, marrom, bege, preto, branco, diversos 
tons de amarelo, cores fosforescentes) 

  

08 30 unidades EVA com glíter 40 X 60 cm (azul, azul celeste, ver-
melho, rosa, roxo, verde bandeira, verde claro, la-
ranja, preto, branco, amarelo) 

  

09 01 unidade Papel contact transparente com 10 m   
10 05 unidades Tesoura picote   
11 05 unidades Máquina de cola quente   
12   05 pacotes Bastão de silicone para cola quente   
13 20 unidades Argila 500g   
14 20 unidades Massa de biscuit (diversos tons de azul, diversos 

tons de vermelho, diversos tons de rosa, diversos 
tons de roxo, diversos tons de verde, diversos tons 
de laranja, marrom, bege, preto, branco, diversos 
tons de amarelo, cores fosforescentes) 

  

15 08 rolos TNT com 50m (branco, preto, verde, azul, rosa, 
vermelho, amarelo) 

  

16 12 unidades Cola com gliter 35g, (branco, preto, verde, azul, ro-
sa, vermelho, amarelo, dourado, prata e cores pero-
ladas) 

  

17 12 unidades Cola relevo 3D – 35g, (branco, preto, verde, azul, 
rosa, vermelho, amarelo, dourado, prata e cores 
metalizadas) 

  

18 12 unidades Pincel atômico (canetão), (preto, azul, vermelho e 
verde) 
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19 06 unidades Canetas para EVA - preta   
20 05 unidades Caneta permanente - preta   
21   07 rolos  Barbante 2 Kg (cru, azul, rosa, vermelho, verde, 

amarelo e laranja) 
  

22    01 rolo Papel pardo   
23 36 unidades Tinta PVA para artesanato em MDF, vidros e latas 

250 ml (palha, diversos tons de azul, diversos tons 
de vermelho, diversos tons de rosa, diversos tons de 
roxo, diversos tons de verde, diversos tons de laran-
ja, marrom, bege, preto, branco, diversos tons de 
amarelo) 

  

24 12 unidades Verniz acrílico brilhante para MDF, vidros e latas 
250 ml 

  

25 06 unidades Primer 250 ml   
26 12 unidades Base acrílica para artesanato 250 ml   
27 162 unidades Peças de MDF (Bandeja Pão de sanduíche)   
28 160 unidades Guirlandas de palha   
29 100 metros Tecido para panos de prato (liso branco)   
30 10 unidades Retrós de linha para máquina overlok 100g (branca)   
31 40 unidades Retrós de linha para máquina de costura n° 120 

(branca, vermelha e preta) 
  

32 30 unidades Agulhas para máquina overlok   
33 30 unidades Agulha para máquina costura reta industrial   
34 30 unidades Agulha costura reta (máquina doméstica)   
35 02 rolos Elástico 2,5   
36 02 rolos Elástico fino   
37 02 unidades Desmanchador de costura   
38 10 unidades Pincel n° 0   
39 10 unidades Pincel n° 14   
40 10 unidades Pincel n°16   
41 10 unidades Pincel chanfrado   
42 10 unidades Rolo para pintura (pequeno)   
43 100 metros Feltro (diversos tons de azul, diversos tons de ver-

melho, diversos tons de rosa, diversos tons de roxo, 
diversos tons de verde, diversos tons de laranja, 
marrom, bege, preto, branco, diversos tons de ama-
relo) 

  

44 20 sacos Fibra de silicone 2 Kg   
45 10 caixas Alfinetes    
46 12 unidades Retrós de linha para pesponto 30m (preto, branco, 

marrom, azul, verde, vermelho, bege) 
  

47 20 unidades Novelo de lã 100g (diversos tons de azul, diversos 
tons de vermelho, diversos tons de rosa, diversos 
tons de roxo, diversos tons de verde, diversos tons 
de laranja, marrom, bege, preto, branco, diversos 
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tons de amarelo) 
48 10 pares Agulha de plástico para tricôt (n° 04)   
49 100 unidades Agulhas para costura de mão nº 1, 3, 5, 7 e 9.   
50 06 unidades Linha para crochê 125m (vermelho, azul, amarelo, 

rosa, verde) 
  

51 20 unidades Guardanapos para decupage   
52 05 metros Papel termo colante    
53 50 pacotes Balão n° 09 com 50 (diversos tons de azul, diversos 

tons de vermelho, diversos tons de rosa, diversos 
tons de roxo, diversos tons de verde, diversos tons 
de laranja, marrom, bege, preto, branco, diversos 
tons de amarelo, cores metalizadas e neon) 

  

54 06 kits Tinta Marcadores Caneta Pintura Facial (bran-
co, preto, vermelho, rosa, verde, amarelo, 
azul, dourado, prata,...) 

  

55 04 kits Maquiagem (estojo de maquiagem)   
56 12 unidades Canetas para porcelana (diversos tons de azul, di-

versos tons de vermelho, diversos tons de rosa, di-
versos tons de roxo, diversos tons de verde, diver-
sos tons de laranja, marrom, bege, preto, branco, 
diversos tons de amarelo, cores metalizadas e neon) 

  

57 10 pacotes Papel para desenho (pacotes com 50)   
58 05 rolos Fitas plásticas coloridas (diversos tons de azul, di-

versos tons de vermelho, diversos tons de rosa, di-
versos tons de roxo, diversos tons de verde, diver-
sos tons de laranja, marrom, bege, preto, branco, 
diversos tons de amarelo, cores metalizadas e neon) 

  

59 15 rolos Fita mimosa (diversos tons de azul, diversos tons de 
vermelho, diversos tons de rosa, diversos tons de 
roxo, diversos tons de verde, diversos tons de laran-
ja, marrom, bege, preto, branco, diversos tons de 
amarelo) 

  

60 05 unidades Cola para EVA 35g   
61 03 unidades Cola para isopor 35g   
62 10 unidades Cola instantânea 20g   
63 200 unidades Bola de isopor pequena   
64 200 unidades Bola de isopor média   
65 200 unidades  Bola de isopor grande   
66 15 unidades Glíter em pó 500g (diversos tons de azul, diversos 

tons de vermelho, diversos tons de rosa, diversos 
tons de roxo, diversos tons de verde, diversos tons 
de laranja, marrom, bege, preto, branco, diversos 
tons de amarelo, cores metalizadas e neon) 

  

67 30 pacotes Lantejoula n° 8 (pacote com 1000) (diversos tons de 
azul, diversos tons de vermelho, diversos tons de 
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rosa, diversos tons de roxo, diversos tons de verde, 
diversos tons de laranja, marrom, bege, preto, bran-
co, diversos tons de amarelo, cores metalizadas e 
neon) 

68 50 unidades Festão verde (em metro)   
69 15 metros Juta    
70 20 folhas Lixa n° 220   

 
 

Total R$...................... 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

Observação: Os licitantes vencedores deste processo deverão estar aptos para o forneci-
mento da mercadoria acompanhada da NOTA FISCAL ELETRÔNICA. 

 
 
 
 

.................................................... 
Assinatura e Carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO 

 
Eu, ....................., CPF ..........................., representante legal da empresa 
.................................., no procedimento licitatório, do Município de Boqueirão do Le-
ão – RS Pregão Presencial de Registro de Preços N.º 010/2018, declaro, sob as pe-
nas da Lei que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constitui-
ção da República, não possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezes-
seis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (qua-
torze) anos. 
 
 
 
 
 
 

Local e Data: 
 
 
 
 

.................................................... 
Assinatura e Carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO III 
MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 
A signatária ................., com inscrição no CNPJ sob o N.º ..................., estabelecida 
à ....................., neste ato representada pelo Sr. ......................., nomeia e constitui 
seu bastante procurador o Sr. ................., RG N.º................., CPF N.º ................, 
para o fim especial de representa-la junto à Prefeitura Municipal de Boqueirão do 
Leão – RS no Processo Licitatório – Pregão Presencial de Registro de Preços N.º 
010/2018, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos de Ha-
bilitação, formular ofertas e lances de preços na sessão pública, apresentar impug-
nações, interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. 
 
 

 
Local e Data 

 
 
 

................................................ 
Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO IV 
MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE  

LICITAÇÃO 
 

A signatária ...................., CNPJ ......................... , por seu representante legal, decla-
ra estar de acordo com todos os termos do Edital de Licitação N.º 015/2018 – Pre-
gão Presencial de Registro de Preços N.º 010/2018 e de todos os seus anexos, to-
dos de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habili-
tação. 
 
 
 
 
 

Local e Data 
 
 
 
 
 

................................................ 
Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a  empresa 
_________________________________(denominação da pessoa jurídica) CNPJ Nº 
_________________, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o 
direito de preferência como critério de desempate e documentação exigidas no edi-
tal, na assinatura do contrato, no procedimento licitatório do Pregão Presencial de 
Registro de Preços Nº 010/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Boqueirão 
do Leão – RS. 
 
 

 
Local _____ de ____________ de ______ 

 
 
 
 

Nome e assinatura do representante 
CPF 
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ANEXO VI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 
 EDITAL Nº 015/2018 
VALIDADE: 12 MESES 
DATA:  
 

Aos ____ dias do mês de _________, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal, O MUNICÍPIO BOQUEIRÃO DO LEÃO, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob nº 92.454.818/0001-00, com sede na Rua Sinimbu, nº 644, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRA-
TANTE, nos termos do Art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da 
classificação das propostas apresentadas no pregão epigrafado, de registro de 
preços para futuras aquisições de materiais para artesanato, por deliberação e 
Adjudicação do Pregoeiro, Homologada em _____, resolve REGISTRAR OS PRE-
ÇOS das Empresas classificadas em primeiro lugar por item, observadas as condi-
ções do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas Cláusulas que se se-
guem: 

 
EMPRESA:     CNPJ:  
ENDEREÇO: 
FONE:      E-MAIL: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras aqui-

sições parceladas de materiais para artesanato, conforme especificados a seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

      

 
1.1. Os materiais serão adquiridos conforme necessidade, mediante solicita-

ção emitida pela Administração. A entrega dos materiais deverá ser em até 10 
(dez) dias, contados do recebimento da ordem de compra. 

1.2. As despesas decorrentes de quaisquer encargos, entregas, substituição e 
tributos competem, exclusivamente, ao licitante vencedor. 

1.3. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante deverá manter 
sua condição de habilitação e proposta, durante o período de vigência da mesma. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
Os preços registrados neste processo terão validade pelo prazo de 12 (doze) 

meses, a contar da data da geração do registro de preço. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
Os Preços para o fornecimento são os constantes da cláusula primeira, en-

tendidos como justos e suficientes para a total execução do objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DO 

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. O gerenciamento do presente sistema caberá ao Setor de Licitações do 

Município de Boqueirão do Leão, conforme solicitação emitida pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Habitação e Desporto. 

4.2. As dotações orçamentárias serão alocadas quando da emissão das Notas 
de Empenho. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS EMPENHOS 
5.1. O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento 

da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de 
Registro de Preços ou em seus Aditivos. 

5.2. A emissão dos empenhos será autorizada pelo titular da pasta 
requisitante. 

5.3. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo 
licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto do serviço, os valores e lo-
cais de entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Pre-
ços) e o prazo de entrega. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 

efetiva entrega do produto e regular emissão da Nota Fiscal, com observância do 
estipulado no art. 5º da Lei 8.666/93, sem que haja incidência de juros ou correção 
monetária. 

6.2. Nos pedidos de materiais encaminhados as licitantes vencedoras, serão 
informadas os locais de entrega, devendo ser emitida uma nota fiscal por local de 
entrega. 

6.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
7.1. Os materiais, após o envio das notas de empenho pelo Município, 

deverão ser entregues nos locais determinados pelo Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Habitação e Desporto, com todas as despesas com frete e 
descarregamento por conta das empresas vencedoras. 

7.2. O recebimento dos materiais, objeto desta licitação será realizado nos 
termos do art. 73, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma: 

a) provisoriamente, no ato da entrega dos materiais, para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos mesmos com o solicitado na licitação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quanti-
dades das mercadorias e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis contados após o recebimento provisório. 

7.3. Caso verifique-se a não conformidade de algum material, a licitante 
deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
8.1. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou da or-

dem de compra (nota de empenho), o Município poderá garantida a defesa prévia, 
aplicar as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, consubstanci-
adas com as sanções previstas na Lei Federal n.º 10.520/2002.  

8.2. As penalidades serão: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal por até 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
8.3. Será garantido à licitante, o direito prévio da notificação e da ampla defe-

sa, no prazo de 05 (cinco) dias contra quaisquer das situações acima previstas.  
8.4. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município e sempre que 

aplicadas, serão devidamente registradas. 
8.5. Serão aplicadas as penalidades: 
8.5.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por 

parte da empresa vencedora; 
8.5.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para 

participação no certame por qualquer licitante; 
8.5.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte 

de qualquer licitante; 
8.5.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de 

Registro de Preços e/ou seus aditivos, ou não assiná-los dentro do prazo estabele-
cido pelo Município; 



 22

8.5.5. Quando houver recusa injustificada da empresa em retirar a ordem de 
fornecimento (nota de empenho), dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

8.5.6. Sempre que verificadas pequenas irregularidades;  
8.5.7. Quando houver atraso injustificado na entrega dos materiais solicitados 

por culpa da empresa; 
8.5.8. Quando não corrigir deficiência apresentada nos produtos entregues;  
8.5.9. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de 

Registro de Preços ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinen-
te.  

8.6. Para o caso previsto nos subitens 8.5.1 a 8.5.5 será aplicada uma multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado ou homologado. 

8.7. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 
8.5.6). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do 
Município. 

8.8. A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, inciden-
te sobre o valor total registrado, para o caso previsto no item 8.5.7, limitado ao prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis. 

8.9. Para os casos previstos no subitem 8.5.8 será aplicada a multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor total registrado. 

8.10. Para os casos previstos no subitem 8.5.9 será aplicada a multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor total registrado. 

8.11. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município res-
cinda unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções pre-
vistas na lei. 

8.12. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Município ou ainda, quando for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada 
judicialmente.  

8.13. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

8.14. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 
declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada 
nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente 
designada pelo Prefeito Municipal. 

8.15. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar com-
provada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força 
maior ou caso fortuito.   

8.16. Além das situações previstas acima, os preços registrados também po-
derão ser suspensos pelo prazo de 01 (um) ano, facultado a defesa prévia do inte-
ressado, nos seguintes casos: 

8.16.1. Pela Administração, quando: 
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a) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado; 

b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 
8.16.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao registro de preços. 

8.17. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, 
nos casos previstos nos itens acima será feita por correspondência com aviso de 
recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro 
de preços. 

8.19. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, conside-
rando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 

8.20. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado 
somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada 
antes da data da convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.   

  
CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO 

DOS PREÇOS REGISTRADOS 
9.1. O Município poderá realizar, durante o prazo de vigência da Ata de Re-

gistro de Preços, pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valo-
res praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação. 

9.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redu-
ção daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 

9.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o 
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado no mercado. 

9.4. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido, cabendo ao Município convocar os demais fornecedores, 
visando a igual oportunidade de negociação. 

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

9.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e, 
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9.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 

9.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços ou do Item da Ata onde há a 
questão, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

9.7. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
9.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
9.7.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
9.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tor-

nar superior àqueles praticados no mercado; e, 
9.7.4. Tiver presentes razões de interesse público. 
9.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o con-

traditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competen-
te do órgão gerenciador. 

9.9. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, 
cabendo à Administração a aprovação do requerimento. 

9.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das 
situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado. 

9.10.1. Os licitantes deverão prever em suas propostas as altas e baixas 
sazonais nos preços dos produtos a serem fornecidos, os dissídios coletivos anuais 
das categorias profissionais envolvidas na contratação, a inflação do período de 
fornecimento, e outros fatores que poderão influenciar o custo do produto durante o 
prazo de vigência do registro de preços, uma vez que estes não estão previstos nas 
situações do dispositivo legal anteriormente citado. 

9.10.2. Caso o preço seja atualizado, este não poderá ser superior ao pratica-
do no mercado. 

9.11. Em regra, não serão aceitas trocas de marca dos produtos oferta-
dos, bem como da embalagem (com relação à quantidade), sendo a licitante vence-
dora obrigada ao fornecimento de acordo com o estabelecido no edital e com a pro-
posta apresentada. 

9.11.1. Ocorrendo a descontinuação da fabricação de algum produto de de-
terminada marca, ou estando este impedido de ser comercializado por qualquer mo-
tivo, a licitante deverá informar imediatamente esta condição, mediante requerimento 
escrito e encaminhado ao Órgão Gerenciador, ofertando em seu lugar produto de 
outra marca de igual ou superior qualidade, mantendo-se o preço contratado. 
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9.11.2. Nos casos de pedido de troca de marca, caberá ao Órgão Gerencia-
dor sua aceitação ou rejeição. Os pedidos de troca de marca e reequilíbrio de preços 
não justificam a mora no cumprimento das obrigações assumidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRE-

ÇOS 
10.1. A partir da assinatura desta ata de registro de preços, a licitante se obri-

ga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeita, in-
clusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

10.2. A existência da ata de registro de preços não obriga a Administração a 
firmar contratações que dela poderão advir ficando-lhe facultada a realização de ou-
tras licitações para aquisição do objeto licitado, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência em igualdade de condições. 

10.3. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a emissão 
da nota de empenho ou recebimento da ordem de compra, o que ocorrer primeiro. 

10.4. O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados duran-
te a vigência da ata de registro de preços, a critério da Administração. 

10.5. Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tor-
nar-se superior ao praticado no mercado, a Administração tomará as seguintes pro-
vidências: 

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

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assu-
mido; e, 

c) convocará os demais fornecedores participantes do certame licitatório que 
originou o presente registro de preços, em sua ordem de classificação por menor 
preço, visando igual oportunidade de negociação. 

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

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penali-
dade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e, 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia-
ção. 

10.7. O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
10.7.1. Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que 

deu origem ao registro de preços; 
b) o fornecedor não retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) no 

prazo estabelecido, desde que não aceita sua justificativa pela Administração; 
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c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do 
registro de preços; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato de-
corrente do registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mer-
cado; 

f) por razões de interesse público devidamente fundamentado. 
g) comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
10.7.2. Pelo fornecedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 

sua impossibilidade de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem a Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
11.1. Constitui direito de o Município receber o objeto desta ata quando for so-

licitado, nas condições avençadas, e da Fornecedora perceber o valor ajustado na 
forma e nos prazos convencionados. 

11.2. Constituem obrigações do Município: 
a) efetuar o pagamento ajustado; e, 
b) dar a Fornecedora as condições necessárias a regular execução das obri-

gações assumidas. 
11.3. Constituem obrigações da Fornecedora: 
a) entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e 

em consonância com a proposta de preços; 
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades a-
pontadas pela CONTRATANTE; 

d) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a tercei-
ros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

e) arcar com todas as despesas com transporte, taxas ou quaisquer outros 
acréscimos, que correrão por conta exclusiva da Contratada; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
Fica eleito o foro do município de Venâncio Aires, para dirimir quaisquer dúvi-

das ou questões oriundas da presente ata. 
Boqueirão do Leão,...... de............de 2018. 

 
Prefeito Municipal 

 
Empresa 

 


