
EDITAL Nº 076/2021 
PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO GERAL DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 

torna público, para conhecimento dos interessados que será realizada licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço e será julgado por item, conforme descrito neste edi-
tal e seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 
10.024/2019, Decretos Executivos Municipais nº 034/2016 e nº 056/2020, Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e demais legislações pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos. 

 
As informações dos dados para acesso deve ser feita na página do site da Prefeitura  de 

Coqueiros do Sul/RS, www.coqueirosul.com.br/licitacao ou diretamente em 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br  

 
As propostas de preços e os documentos de habilitação serão recebidos no período 

de 21 de outubro de 2021 a 04 de novembro de 2021, até às 09h (horário de Brasília), no site su-
pramencionado. 

Abertura das propostas 09h (horário de Brasília). 
O início da Sessão de Lances será no dia 04 de novembro de 2021, às 09h30min (ho-

rário de Brasília), no site supramencionado. 
 
Consultas e eventuais esclarecimentos sobre o edital deverão ser encaminhadas 

para: Pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 001/2020, no endereço: Av. Presi-
dente Vargas nº 315 – Centro, Coqueiros do Sul/RS, CEP: 99.528-000-, E-mail: gabin-
te@coqueirosul.com.br, ou pelo telefone: (54) 3329-7700.  

 
O orçamento da Administração é sigiloso, conforme fundamento da Lei Federal nº 

12.527/2011, art. 7º, § 3º, e no art. 15 do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e 
será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

 
Poderão participar desta licitação, as empresas do ramo de atividades pertinente ao ob-

jeto da licitação que atenderem todas as exigências constantes neste edital, inclusive quanto à do-
cumentação e estiverem devidamente credenciadas no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br  

 
A participação na presente licitação implica a aceitação plena das condições expressas 

neste edital e seus anexos. 
 

http://www.coqueirosul.com.br/licitacao
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
mailto:gabinte@coqueirosul.com.br
mailto:gabinte@coqueirosul.com.br
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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1. DO OBJETO:  
1.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para futuras aquisições parceladas 
de Materiais de Limpeza, visando atender a demanda das Secretarias Municipais, a serem forneci-
dos em quantidade compreendida entre aquelas informadas como mínimas e máximas, quando de-
les o Município tiver necessidade, conforme listagem e quantitativos a seguir: 

 

Item Descrição Unidade 

Qtde 
Mínima 

Qtde 
Máxima 

1 

Água sanitária, solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, 
embalagem de 2 litros, contendo 2 a 5% de cloro ativo, adequada para de-
sinfecção de ambientes. Com Registro na ANVISA. Mínimo 12 meses de 
validade. 

Frasco 

25 200 

2 

Água sanitária, solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, 
embalagem de 5 litros, contendo 2 a 5% de cloro ativo, adequada para de-
sinfecção de ambientes. Com Registro na ANVISA. Mínimo 12 meses de 
validade. 

Galão 

10 150 

3 
Álcool etílico hidratado, 92,8 INPM 96 – 96º, em frasco plástico 1 litro. Míni-
mo 12 meses de validade. 

Litro  
25 250 

4 
Álcool etílico hidratado, INPM 70º, em frasco plástico 1 litro. Mínimo 12 me-
ses de validade. 

Litro 
10 800 

5 
Álcool em gel 70º INPM 64º, antisséptico, para higienização geral, embala-
gem galão de 4,4 kgs. Neutro, de forma a não transferir odor ao objeto da 
assepsia. Com Registro na ANVISA. Mínimo 12 meses de validade. 

Galão 
3 50 

6 
Alvejante sem cloro, tira manchas, branqueador, apresentação liquida, 5 
litros, tipo VANISCH ou similar. Com Registro na ANVISA. 

Galão 
5 20 

7 

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, fragrância lavanda, apli-
cação amaciante de artigos têxteis, solúvel em água. Frasco de 5 litros, com 
tampa abre e fecha com lacre de rosquear. Com registro na ANVISA. Míni-
mo 12 meses de validade. 

Galão 

5 75 

8 

Balde, material, plástico em polietileno de alta densidade, alta resistência a 
impacto, com paredes e fundo reforçados, com reforço no encaixe da alça 
de aço zincado constando no corpo a marca do fabricante, capacidade de 15 
litros. 

Unidade 

3 20 

9 

Cera líquida, cor VERMELHA, para conservação de diversos pisos, inclusive 
o de madeira, para uso institucional/profissional; a base de carnaúba solúvel 
em água; antiderrapante; embalagem de 750ml, frasco de material resisten-
te, acondicionados em caixa de papelão. 

Frasco  

10 50 

10 

Cera líquida, INCOLOR, para conservação de diversos pisos, inclusive o de 
madeira, para uso institucional/profissional; a base de carnaúba solúvel em 
água; antiderrapante; embalagem de 750ml, frasco de material resistente, 
acondicionados em caixa de papelão. 

Frasco 

5 50 

11 

Cera líquida, cor AMARELA, para conservação de diversos pisos, inclusive o 
de madeira, para uso institucional/profissional; a base de carnaúba solúvel 
em água; antiderrapante; embalagem de 750ml, frasco de material resisten-
te, acondicionados em caixa de papelão. 

Frasco  

5 50 

12 Cesto telado de plástico redondo, diâmetro 31cm, altura 43cm, com 30 litros. Unidade 3 20 

13 
Cesto de lixo (lixeira), material polietileno, capacidade 10 litros, com tampa, 
formato cilíndrico ou quadrado.  

Unidade 
3 20 

14 
Cesto de lixo (lixeira), material polietileno, capacidade 30 litros, com tampa, 
formato cilíndrico ou quadrado.  

Unidade 
3 20 
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15 
Coador (Filtro de Papel 102), para café, cor branco, tipo de material papel. 
Dimensões do Produto 2 x12.3 x 17.4 cm, 53g, embalagem com 30 unida-
des. 

Unidade 

3 50 

16 
Coador (Filtro de Papel 103), para café, cor branco, tipo de material papel. 
Dimensões do Produto 2 x15.4 x 20.4 cm, 86.9 g, embalagem com 30 uni-
dades. 

Unidades 

3 25 

17 
Copo descartável de polipropileno, atóxico, para líquidos frios ou quentes, 
capacidade 80ml, acondicionado em pacotes de 100 copos. Caixa com 
5.000 unidades. 

Caixa 

1 10 

18 
Copo descartável de polipropileno, atóxico, para líquidos frios ou quentes, 
capacidade 200ml, acondicionado em pacotes de 100 copos. Caixa com 
2.500 unidades. 

Caixa 

2 40 

19 
Copo descartável de polipropileno, atóxico, para líquidos frios ou quentes, 
capacidade 300ml, acondicionado em pacotes de 100 copos. Caixa com 
2.000 unidades. 

Caixa 

1 8 

20 
Desinfetante líquido para banheiro (fragrância lavanda/ citrus/ eucalipto) em-
balagem com 05 litros. Com Registro na ANVISA. 

Galão 
5 40 

21 
Desinfetante líquido indicado para desinfecção de pisos, banheiros e ambi-
entes em geral (fragrância lavanda/ citrus/ eucalipto) embalagem com 02 
litros. Com Registro na ANVISA.  

Unidade 
10 250 

22 

Desodorizador sanitário (pedra sanitária para banheiro). Composição paradi-
clorobenzeno, essência e corante, peso líquido 35g, aspecto físico tablete 
sólido, características adicionais suporte plástico para vaso sanitário, caixa 
com 1 unidade.  

Unidade 

10 400 

23 
Detergente líquido lava louça com glicerina, testado dermatologicamente, 
biodegradável, com registro na ANVISA/MS, frasco de 500ml. 

Frasco 
50 380 

24 

Detergente limpador neutro hiperconcentrado para limpeza geral de pisos e 
com ação desengordurante, composição química: nonilfenol poliglicol éter, 
aditivo, conservante, corante, fragrância e veículo; princípio ativo: nonilfenol 
poliglicol éter (com 9,5 moles do óxido de etileno) solubilidade em água: 
100%. Embalagem com 5 litros de solução. 

Galão 

5 50 

25 Escova para lavar vaso sanitário com cabo de plástico resistente e fios de 
nylon, cerdas flexíveis, com suporte em plástico. 

Unidade 
5 20 

26 Escova de nylon de mão para limpeza geral, com cerdas sintéticas, base de 
madeira ou em plástico - dimensão mínima: 11 x 6 x 5 cm; 75g. 

Unidade 
5 20 

27 
Escova sanitária sem suporte, com cabo em material sintético medindo no 
mínimo 38x11x9cm. 

Unidade 
5 25 

28 
Esponja de aço inoxidável de longa duração 100% aço inox peso 10G, em-
balagem plástica individual 

Unidade 
5 50 

29 
Esponja dupla face multiuso, 100x71x20mm, bicolor: lado verde de fibra 
abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo de esponja macia para 
limpeza mais delicada. 

Unidade 

30 300 

30 
Flanela, alvejada para limpeza na cor branca com dimensões mínimas de 
50x35cm, composição 100% algodão, com costura reforçada (overlock) nas 
bordas e vértices arredondados. 

Unidade 

5 100 

31 
Fosforo de madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma 
de palito, com ponta de pólvora, caixa com 240 palitos longos, com certifica-
ção compulsória Inmetro. 

Caixa 

5 20 
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32 
Garrafa térmica de mesa 1,8 litros, corpo em aço   inoxidável,  ampola  de  
vidro,   cor preta.  

Unidade 
5 15 

33 

Isqueiro (acendedor tipo mecânico) com corpo plástico e ponteira de metal, 
acondicionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, 
tamanho grande que acende no mínimo 2.000 vezes, Selo holográfico do 
INMETRO que garante originalidade, qualidade e segurança. 

Unidade 

5 25 

34 
Limpa vidro, tipo líquido, incolor, frasco plástico de 500ml, com gatilho. 
Composição: Tenso ativo aniônico biodegradável, coadjuvante, solubilizante, 
álcool etílico, corante e perfume. 

Frasco 

5 50 

35 
Limpa vidro, tipo líquido, incolor, frasco plástico de 500ml, sem gatilho. 
Composição: Tenso ativo aniônico biodegradável, coadjuvante, solubilizante, 
álcool etílico, corante e perfume. 

Frasco 

5 50 

36 
Lixa em folha para metais/ferro costado de pano grão 80, com as seguintes 
dimensões: 225x275mm. 

Folha 
5 25 

37 

Lustra moveis líquido, cor branco, recipiente com alta aplicação, próprio para 
proporcionar limpeza e brilho sem engordurar, para superfície em madeira a 
base de óleo mineral e silicone, acondicionado em embalagem de 500 ml. 
Com Registro na ANVISA. 

Frasco 

5 30 

38 
Luva de borracha, material látex, forrada, antiderrapante, cano longo, para 
limpeza, TAMANHO GRANDE, com a parte interna revestida com flocos de 
algodão, ajuste de 3/4, embalada em par e acondicionadas em caixa. 

Par 

10 50 

39 
Luva de borracha, material látex, forrada, antiderrapante, cano longo, para 
limpeza, TAMANHO MÉDIO, com a parte interna revestida com flocos de 
algodão, ajuste de 3/4, embalada em par e acondicionadas em caixa. 

Par 

10 150 

40 
Luva de borracha, material látex, forrada, antiderrapante, cano longo, para 
limpeza, TAMANHO PEQUENO, com a parte interna revestida com flocos de 
algodão, ajuste de 3/4, embalada em par e acondicionadas em caixa. 

Par 

10 80 

41 
Naftalina aspecto físico esferas brancas, de odor característico, peso em 
bolas de 30g. 

Pacote  
10 50 

42 
Odorizante de ambiente embalagem de 360 ml, ideal para os diversos tipos 
de ambientes, com perfume e também neutraliza os maus odores. 

Frasco 
10 120 

43 
Pá para lixo em plástico resistente com cabo longo e corpo em polipropileno 
resistente, dimensões aproximadas do cabo 90 cm e da pá 23 cm de com-
primento x 19 cm de largura x 09 cm de altura 

Unidade 
5 30 

44 
Pano de chão duplo para limpeza doméstica Saco, tamanho 52 cm x 78 cm 
Xadrez, 100% algodão. 

Unidade 
5 120 

45 
Pano de prato em tecido tipo sacaria, com costura feita nas bordas, sem 
pintura, com alta absorção de umidade e tamanho aproximado de 40 cm x 
65 cm.  

Unidade 
5 50 

46 
Pano de prato em tecido tipo sacaria, com costura feita nas bordas, sem 
pintura, com alta absorção de umidade e tamanho aproximado de 68 cm x 
100 cm.  

Unidade 
5 70 

47 
Papel filme PVC, transparente, para envolver, proteger e conservar alimen-
tos. Rolo medindo 28 cm de largura, com 30 metros. 

Rolo 
5 25 

48 Papel alumínio rolos grande 45 cm x 7,5m Rolo 5 25 

49 
Papel higiênico, material 100% celulose, comprimento 60 metros, largura 10 
cm, tipo picotado, folhas simples textualizada, cor branca, macio e resis-
tente. Fardo com 64 rolos. 

Fardo 
10 80 

50 
Papel higiênico, material 100% celulose virgem, comprimento 30 metros, 
largura 10 cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, macio e resistente. 
Fardo com 64 rolos. 

Fardo 
10 50 
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51 
Papel toalha 100% celulose virgem, tipo Inter folhas, folha simples, com 2 
dobras, medida: 20 cm x 21 cm, cor branca, pacote com 1.000 folhas, não 
reciclado, alta qualidade. 

Pacote  
50 800 

52 
Papel toalha 100% celulose virgem, tipo pacote de rolos com 50 toalhas, 
fardo com 24 rolos. Dimensões: 19 cm x 22 cm, cor branca, não reciclado, 
alta qualidade. 

Fardo 
10 50 

53 
Prendedor de madeira para roupas modelo simples, medidas: 7,5cm, emba-
lagem com 12 unidades. 

Pacote  
5 40 

54 

Rodo, corpo de material plástico reforçado, com duas lâminas em borra-
cha reforçada medindo 60cm, com cabo de madeira com comprimento mí-
nimo 1,50m, revestido em plástico, com identificação do produto, marca do 
fabricante.  

Unidade 

10 40 

55 

Rodo, corpo de material plástico reforçado, com duas lâminas em borra-
cha reforçada medindo 40cm, com cabo de madeira com comprimento mí-
nimo 1,50m, revestido em plástico, com identificação do produto, marca do 
fabricante. 

Unidade 

10 50 

56 
Rodo de espuma esfregão (dupla face) largura 30cm, espessura da espu-
ma 4cm, reforçado, com cabo em alumínio de 120cm de comprimento, tipo 
dupla face. 

Unidade 
10 50 

57 
Rodo de espuma esfregão (dupla face) largura 40cm, espessura da espu-
ma 4cm, reforçado, com cabo em alumínio de 120cm de comprimento, tipo 
dupla face. 

Unidade 
10 50 

58 
Sabão em barra de 400g, cor amarelo, aspecto físico sólido, composição 
básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, formato retangular, peso 
400gramas. 

Unidade 

10 50 

59 

Sabão em pó biodegradável, aplicação lavar roupas, composição: tensoativo 
aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, bran-
queador óptico, essência, água, alvejante, carga e perfume. Material com 
inscrição no Ministério da Saúde/ANVISA, embalagem de 5kg. 

Pacote 

10 50 

60 

Sabonete líquido cremoso e perolado, PH neutro (PH 5,5 – 6,0), com subs-
tâncias emolientes, com viscosidade entre 1.000 – 1.500, para higiene das 
mãos e rosto, acondicionado em bombonas de 5 litros, com registro no Mi-
nistério da Saúde e ANVISA, contendo agentes biodegradáveis. 

Bombona 
e/ou galão 

2 40 

61 Sabonete em barra, aspecto físico, solido, peso 85g, com creme hidratante, 
perfumado, formato retangular 

Unidade 
10 50 

62 

Saco reforçado para lixo, cor preto ou azul, polietileno, capacidade 15 litros, 
suportando até 3 quilos. Tipo C classe I, medindo no mínimo 39cm x 58cm, 
espessura parede simples mínima de 0,04mm, acondicionado em paco-
te/rolo com 100 sacos em cada pacote. OBS: as medidas podem ter uma 
variação de +/- 1cm. 

Rolo/pacote 

10 200 

63 

Saco reforçado para lixo, cor preta ou azul, polietileno, capacidade 30 litros, 
suportando até 6 quilos. Tipo C classe I, medindo no mínimo 59cm x 55cm, 
espessura parede simples mínima de 0,04mm, acondicionado em paco-
te/rolo com 100 sacos em cada pacote. OBS: as medidas podem ter uma 
variação de +/- 1cm. 

Rolo/pacote 

10 300 

64 

Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, capacidade 50 litros, supor-
tando até 10 quilos. Tipo C classe I, medindo no mínimo 63cm x 80cm, es-
pessura parede simples mínima de 0,06mm, acondicionado em pacote com 
100 sacos em cada pacote. OBS: as medidas podem ter uma variação de +/- 
1cm. 

Rolo/Pacote  

10 450 

65 

Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, capacidade 100 litros, supor-
tando até 20 quilos. Classe I, Tipo E, medindo no mínimo 75cm x 105cm, 
espessura parede simples mínima de 0,08mm, acondicionado em pacote 
com 100 sacos cada. OBS: as medidas podem ter uma variação de +/- 1cm. 

Rolo/Pacote  

10 400 



6 

 

66 

Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, capacidade 200 litros, supor-
tando até 20 quilos. Classe I, Tipo E, medindo no mínimo 90cm x 115cm, 
espessura parede simples mínima de 0,08mm, acondicionado em pacote 
com 50 sacos cada. OBS: as medidas podem ter uma variação de +/- 1cm. 

Rolo/Pacote  

10 100 

67 
Sacos plástico transparente, capacidade nominal para 3 litros, atóxico e ino-
doro, para armazenamento em freezer e micro-ondas, picotada, de no míni-
mo 23cm x 38cm, rolo com 50 sacos cada.  

Bobina 
5 30 

68 
Sacos plástico transparente, capacidade nominal para 5 litros, atóxico e ino-
doro, para armazenamento em freezer e micro-ondas, picotada, de no mimi-
nho 28cm x 42cm, rolo com 50 sacos cada.  

Bobina 
5 50 

69 
Sacos plástico transparente, capacidade nominal para 8 litros, atóxico e ino-
doro, para armazenamento em freezer e micro-ondas, picotada, de no mimi-
nho 35cm x 45cm , rolo com 100 sacos cada.  

Bobina 
2 8 

70 

Saponáceo cremoso, nas características e composição: tensoativos aniônico 
e não iônico, espessante, alcalinizante, abrasivo, conservante, corante, es-
sência e veículo. Comp. ativo biodegradável: linear alquibenzeno sulfato de 
sódio. Produto formulado com princípios abrasivos finos e cloro. Embalagem 
300 ml. 

Frasco 

10 300 

71 
Tapete tipo capacho, antiderrapante, anti chamas, característica: Material 
em vinil (PVC) com o formato mínimo de 60 cm x 40cm. 

Unidade 
5 100 

72 
Toalha de rosto 100% algodão, na cor escura sem estampa, com tamanho 
aproximado de 55 cm x 75cm. 

Unidade 
5 50 

73 
Vassoura de palha, material das cerdas palha, amarração com arame, com 
cabo de madeira medindo 1,20m, comprimento das cerdas 50 cm, aplicação 
limpeza em geral. 

Unidade 
5 40 

74 
Vassoura de nylon com cerdas macias, cepo plástico de 22cm, cerdas de 
11,5cm com plumagem nas pontas, com cabo rosqueado de madeira plásti-
ca, para limpeza em geral, tipo doméstica. 

Unidade 

5 60 

 
1.2. As aquisições ofertadas deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e fiscalização da qualidade. 
1.3. A Administração rejeitará no todo ou em parte o material que estiver em desacordo com a pro-
posta apresentada pela empresa vencedora, devendo substituí-los de imediato, sem qualquer ônus 
adicional ao MUNICÍPIO. 
1.4. As quantidades constantes no subitem 1.1 deste edital são estimativas, não obrigando a Admi-
nistração pela aquisição total. 
 
2. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME: 
2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição 
de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do 
seu funcionamento, regulamento e instruções para sua correta utilização. 
2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br.  
2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico uti-
lizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 
2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como fir-
mes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros; 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabili-
zar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão; 
2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa com-
prometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma ele-
trônica; e 
2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse pró-
prio. 
 
3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do 
sistema, até a data e horário estabelecidos no preambulo deste edital, observando os itens 4 e 5 
deste edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 
sujeitará o licitante às sanções legais. 
3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital, como condição de participação; 
3.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou so-
ciedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 e 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação 
do disposto no item 9 e subitens, deste edital. 
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de até 02 (duas) horas. 
 
4. DO ENVIO DA PROPOSTA: 
4.1. O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema ele-
trônico, observados datas e horários limites estabelecidos. 
4.1.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 
sessão do Pregão, estabelecida no preambulo desse edital. 
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes 
do Anexo V – Modelo de Proposta, com a indicação completa do item ofertado, incluindo marca, 
referencias e demais dados técnicos, bem como com a indicação do valor unitário e total do item, 
englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cum-
primento das obrigações assumidas. 
4.2.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá inicio a sessão pública do pregão, na 
forma eletrônica, com a divulgação das propostas recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a acei-
tabilidade das propostas. 
4.2.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamen-
te informado de seu recebimento e respectivo horário de registro do valor. 
4.2.3.  Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteri-
ormente registrado no sistema. 
4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, 
razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da em-
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presa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até 
que se encerre a etapa de lances. 
 
5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
5.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá enviar os seguintes documentos, ob-
servando o procedimento disposto no item 3 deste edital. 
5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Feral, conforme 
o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002 (modelo anexo III) 
 
5.1.2. HABILITAÇÃO JÚRIDICA:  
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de elei-
ção de seus administradores; 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
 
5.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
b) prova de regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ati-
va da União;  
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresen-
tação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, sen-
do que esta pode ser expedida pelos sites do CSJT, TST e TRTs. (CNDT)  
 
5.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídi-
ca, em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão pública deste Pregão, se outro pra-
zo não constar no documento; 
 
5.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o 
registro cadastral esteja no prazo de validade. 
5.2.1. A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamen-
te apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no 
preambulo. 
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5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de vali-
dade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como 
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
 
6. ABERTURA DA SESSAO PÚBLICA 
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utiliza-
ção de sua chave e senha. 
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave 
de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no 
sistema eletrônico durante toda a sessão pública do Pregão, ficando responsável pela perda de ne-
gócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, con-
forme item 2.3.2 deste edital. 
6.3. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 
campo próprio do sistema eletrônico. 
6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 
disponíveis na internet. 
 
7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b)  forem omissas em pontos essenciais; 
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamen-
te inexequíveis. 
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o Pregoeiro dará início à fase com-
petitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para 
duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 
registro. 
7.6.2 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e regis-
trado primeiro. 
7.6.4 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será no percentual de 1% (um por 
cento), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que co-
brir a melhor oferta. 
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8. MODO DE DISPUTA 
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, observando as regras constantes no item 7. 
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após is-
so, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertados nos últimos 02 
(dois) minutos de período de duração da sessão pública. 
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá su-
cessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 
se tratar de lances intermediários. 
8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá, as-
sessorado pele equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol de consecu-
ção do melhor preço, mediante justificativa. 
8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa conti-
nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
8.7. 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 decorridos 24 (vinte e quatro) 
horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
www.pregoonlinebanrisul.com.br 
 
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 
44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, prefe-
rência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o 
item 3.2.2. deste edital; 
9.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por 
cento) à proposta de menor valor. 
9.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, 
no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 
preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de peque-
no porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.1. deste edi-
tal, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 
9.1.3. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 
tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios 
do art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
10. NEGOCIAÇAO E JULGAMENTO 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do de-
sempate, se for o caso, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta do 
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

http://www.pregoonlinebanrisul.com.br/
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10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julga-
mento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam 
solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3. deste edital. 
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Ad-
ministração. 
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas vantagens não previstas no edital. 
 
11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam o item 5.1 e 5.2, enviados nos termos do item 
3.1, serão examinados pelo Pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios 
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida 
no item 3.2.2 deste edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou 
trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pela interessada, de forma motivada 
e durante o transcurso do respectivo prazo. 
11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-
mento.  
 
12. RECURSOS 
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes po-
derão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sis-
tema, em até 10 minutos, sob pena de decadência do direito de recurso. 
12.2. Havendo a manifestação do interessado em recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias 
consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais lici-
tantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começa-
rão a correr do término do prazo do recorrente.  
12.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua deci-
são, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-
mento. 
 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade compe-
tente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
13.2. Na ausência de recursos, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo de-
vidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
13.3. A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições do art. 11 do 
Decreto Municipal nº 056/2020 e será subscrita pela autoridade que assinou o edital. 
13.4. A licitante convocada para assinar a Ata que deixar de fazê-la no prazo fixado, dela será exclu-
ída. 
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13.5. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da Ata e, 
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior. 
 
14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias, assinar 
o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital. 
14.1.1. A assinatura da ata de registro de preços poderá se dar por meio eletrônico; 
14.2. Para a assinatura do contrato ou ata de registro de preços, no mesmo prazo do item 14.1, de-
verão ser comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação 
dos documentos originais ou cópias autenticadas. 
14.3. As certidões referidas nos itens 5.1.3 e 5.1.4, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, 
serão tidas como originais após terem autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos 
pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade. 
14.4. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde 
que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprova-
ção dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação 
das sanções. 
14.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, no 
prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação. 
 
15. PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
15.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da da-
ta de assinatura a respectiva Ata ou até que perdurar os quantitativos estimados/previstos caso 
ocorram antes de transcorrido a vigência fixada de 12 (doze) meses. 
15.1.1. O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no 
art. 7º do Decreto Executivo Municipal nº 034/2016. 
 
16 PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da dotação 
orçamentária específica no impacto orçamentário financeiro a ser elaborado conforme a necessida-
de. 
16.2. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do processo, número do Pregão e da Ordem de fornecimento/empenho, a fim de se ace-
lerar o tramite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
16.3. O pagamento será efetuado, mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Tesouraria, 
vistada e carimbada pela Secretaria solicitante, no prazo de até 10 (dez) dias após a efetiva entrega 
do quantitativo solicitado pelo Município.  
16.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a CONTRATADA 
com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
16.4.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico – financeiro do contrato, a Administração poderá resta-
belecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra “d”, da Lei n.º 8.666/93, mediante com-
provação documental e requerimento expresso do contratado. 
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17. RECEBIMENTO DO OBJETO E PRAZO DE ENTREGA QUANDO DAS SOLICITAÇÕES DOS 
MATERIAIS. 

17.1. O responsável pelo recebimento dos materiais fará a conferência no ato da entrega dos mes-
mos, conforme solicitado no pedido.  
17.2. Verificada a desconformidade de algum dos materiais, a licitante vencedora deverá promover 
as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste edital.  
17.3. Os materiais deverão estar corretamente embalados, de forma a permitir a completa seguran-
ça durante o transporte.   
17.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
17.5. A retirada dos materiais será de forma parcelada de acordo com a necessidade da Municipali-
dade, atendo aos parâmetros mínimos e máximos de quantitativos especificados no presente edital. 
17.6. A entrega, quando solicitada, deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
após a solicitação e envio da nota de empenho pelo setor competente, que será enviado por E-mail 
no endereço informado pela empresa constante em sua proposta financeira, passando a contagem 
do prazo no dia seguinte ao do recebimento do E-mail com o referido pedido.   
 
18. DAS PENALIDADES 
18.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contra-
tante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contra-
tar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contrata-
ção; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da con-
tratação; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuí-
zo ao resultado: advertência; 
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato 
ou da ata; 
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato ou ata; 
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato ou ata; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidonei-
dade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato ou ata. 
18.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
18.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qual-
quer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
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19 DA FISCALIZAÇÃO 
19.1. A fiscalização caberá diretamente à Secretaria solicitante, ou através de servidor formalmente 
designado na forma do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante 
vencedora está executando o fornecimento, observando o edital, contrato e os documentos que o 
integram. 
19.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitan-
do o fornecimento que estiver em desacordo com o contrato, obrigando-se, deste já, a licitante ven-
cedora, deverá assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos os elementos que forem neces-
sários ao desempenho de sua missão. 
19.3. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo 
executado dentro dos termos deste Edital, solicitando providencias da licitante vencedora. 
19.4. Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sito estipulada qualquer 
penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato instruindo o seu 
relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor. 
19.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a licitante vencedora da inte-
gral responsabilidade pela execução do objeto deste edital. 
 
20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
20.1. As empresas licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo lici-
tatório e a execução do contrato e ou ata de registro de preços, estando sujeitos às sanções previs-
tas na legislação brasileira. 
 
21. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
21.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 
poderão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias anteriores à data fixada para abertura da ses-
são pública, por meio do seguinte endereço eletrônico gabinete@coqueirosul.com.br  
21.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte 
sítio da Administração www.coqueirosul.com.br/licitacao  
21.3.  Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele que não o fizer até 03 (três) dias 
úteis, antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as 
falhas e/ou irregularidades que entenderem viciarem o mesmo.  
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de inter-
pretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Coqueiros do Sul/RS, setor 
de Compras/Administração, sito na Av. Presidente Vargas, nº 315, ou pelos telefones (54) 3329-
7700 ou e-mail: gabinete@coqueirosul.com.br, no horário compreendido entre as 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) 
dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
22.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de com-
pras/Administração. 
22.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 
ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, 
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 
22.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 
seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

mailto:gabinete@coqueirosul.com.br
http://www.coqueirosul.com.br/licitacao
mailto:gabinete@coqueirosul.com.br
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22.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresenta-
dos em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ain-
da, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 
22.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
22.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la 
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 
nº 8.666/1993). 
22.8. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do art. 84, “caput” e parágrafo 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto 
como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação 
do art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
22.9. Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o edital, 
disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos e comunicados no site 
www.coqueirusol.com.br/licitacao. Portanto, fica sob a inteira responsabilidade dos interessados que 
retiraram o instrumento convocatório o acompanhamento das atualizações efetuadas pela Adminis-
tração, que poderão ocorrer a qualquer momento.  
22.10. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital  
I – Modelo de Ata de Registro de Preços; 
II – Modelo de Declaração para Beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006; 
III – Modelo de Declaração de Inexistência de Irregularidades quanto ao Trabalho do Menor; 
IV – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos para Contratação;  
V – Modelo de Apresentação de Proposta. 
 
23. DO FORO 
23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da lici-
tação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja.  

 
 
 

  
Coqueiros do Sul/RS, em 20 de outubro de 2021. 

 
 
 

VALOIR CHAPUIS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.coqueirusol.com.br/licitacao
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EDITAL Nº 076/2021 
PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 

 
 

ANEXO I 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº........./2021 
 
O Município de Coqueiros do Sul/RS, inscrita no CNPJ nº 94.703.980/0001-32, com sede na Av. 
Presidente Vargas nº 315, Centro, CEP: 99528-000-, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Srº ................, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classifi-
cação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO nº ......../2021, por deliberação do 
Pregoeiro Oficial, homologada em..........de ..........de 2021, resolve REGISTRAR OS PREÇOS com a 
empresa ......................................., CNPJ nº......................, com sede....................., Município 
de............................., UF........., neste ato representado.........................CPF............................., com 
preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital Pregão Presencial 
nº........../2021 – SRP, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem: 
 
1. Do Objeto - A presente Ata de Registro de Preços tem por objetivo o registro de preços dos mate-
riais especificados abaixo conforme proposta vencedora do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO 
............/2021 – SRP, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante.  
 
Item Quant. mínima Quant. máx. Un. Descrição Marca R$ Unit. Registrado 

       

 
2. Vigência  
2.1. O termo inicial da Ata de Registro de Preços será o de sua assinatura e vigorará pelo prazo 
de até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura e publicação. 
2.2. Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 5º, do Decreto nº 034/2016, esse Muni-
cípio não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período 
de vigência, os materiais cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma lici-
tação especifica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso 
de igualdade de condições.  
 
3. Contrato - Para consecução dos fornecimentos dos materiais registrados nessa Ata serão cele-
bradas notas de empenho específicas com as empresas, com posteriores solicitações conforme dis-
posto no item 17 do edital. 
 
4. Preços e do Pagamento - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de 
Registro de Preços constam do item 1- objetos. 
4.1. O pagamento será efetuado, mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Tesouraria, vis-
tada e carimbada pela Secretaria solicitante, no prazo de até 10 (dez) dias após a efetiva entrega do 
quantitativo solicitado pelo Município. 
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4.2. Ocorrendo desequilíbrio econômico – financeiro do contrato, a Administração poderá restabele-
cer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra “d”, da Lei n.º 8.666/93, mediante comprova-
ção documental e requerimento expresso do contratado. 
 
5. Condições de Fornecimento 
5.1. As solicitações de fornecimento à contratada por parte do município de Coqueiros do Sul serão 
feitas por escrito, através de Notas de Empenho. 
5.2. As Notas de empenho poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou enca-
minhados por meios eletrônicos, com uma antecedência mínima de dois dias úteis do dia marcado 
para o fornecimento. 
5.3. As entregas serão efetuadas nos endereços determinados pelo Município. 
5.4. Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) mate-
rial(s) desde que obedecidas as condições do pedido de empenho, conforme previsão do edital que 
precedeu a formalização dessa Ata. 
5.5. Os materiais rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigi-
das no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos: 
 a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega, e 
 b) em até 24 (vinte quatro) horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 
constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 
5.6. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por 
inadimplemento. 
 
6. Cancelamento da Ata de Registro de Preços 
6.1. O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:  
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitá-
vel; 
c) quando o fornecedor não retirar o pedido de empenho, no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceitável; 
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao pra-
ticado no mercado; 
e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso 
fortuito ou força maior; 
6.2. A comunicação do cancelamento do preço registro, nos casos previstos nas alíneas “a” e “e”, 
será formalizado em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimen-
to, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por pu-
blicação na impressa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço regis-
trado.  
 
7. Penalidades 
7.1. Em caso de não entrega serão aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratan-
te, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 



18 

 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contra-
tar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contrata-
ção; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da con-
tratação; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuí-
zo ao resultado: advertência; 
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidonei-
dade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qual-
quer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
 Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
8. Fiscalização 
8.1. Cabe ao Município proceder à fiscalização rotineira dos materiais recebidos, quanto à quantida-
de, ao atendimento de todas as especificações e horários de entrega. 
8.2. Os fiscais do Município estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, os mate-
riais que não satisfaçam as especificações estabelecidas ou que estejam sendo entregues fora do 
horário preestabelecido. 
8.3. As irregularidades constadas deverão ser comunicadas ao contratado, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, 
quando for o caso, aplicadas as penalidades previstas. 
 
9. Casos Fortuitos ou de Força Maior 
9.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de 
Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a 
seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos materiais no local onde estiver sendo executado o 
objeto do contrato: 
a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
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e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/2002). 
9.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada. 
9.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá 
ser comunicado, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este pra-
zo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data 
de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
 
10. Foro 
  Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata de Re-
gistro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir quaisquer dúvidas.  
 E, assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições es-
tabelecidas nas presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Município de Coquei-
ros do Sul/RS, e pela EMPRESA REGISTRADA, em duas vias de igual teor e forma. 
 
 

Coqueiros do Sul/RS,.................de.........................de 2021 
 
 
 

MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL 
Prefeito Municipal 

EMPRESA REGISTRADA 
CNPJ: 
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EDITAL Nº 076/2021 
PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 

 
 
 

ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
 
 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ º.................., localizada 
à................................ DECLARA, sob as penas da lei, que na presente data é considerada: 
(   ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006; 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso II, do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. DECLARA AINDA, que a empresa está excluída das vedações 
constantes do parágrafo 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Local de data, 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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EDITAL Nº 076/2021 
PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 

 

 
ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO 
 TRABALHO DO MENOR 

  
 A empresa............................., inscrita no CNPJ sob o nº................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................., portador(a) da cédula de identidade nº 
__________ e do CPF nº __________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666, de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos. 
 Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição 
de aprendiz (    ). 
 
 Local e data. 
 
 _______________ 
 Local de data, 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
 
(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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EDITAL Nº 076/2021 
PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 

 
 
 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

  A empresa............................., inscrita no CNPJ sob o nº................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................., portador(a) da cédula de identidade nº 
__________ e do CPF nº __________, DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrên-
cias posteriores. 
 Por ser verdade assina a presente. 
 
Local e data. 
 
 Local de data, 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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EDITAL Nº 076/2021 
PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2021 

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 

 
 

ANEXO V 
 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 
À Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul/RS 
 
 Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Eletrônico nº ___/2021, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parceladas de Materiais de Limpeza para uso 
geral das Secretarias Municipais, de acordo com a descrição no edital e seus anexos. 

Item Quantidade Unid. Descrição Marca R$ unit. R$ Total 

       

       

 
Valor global da proposta: R$.......(valor por extenso)  
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Forma de Pagamento: conforme previsto no edital. 
Prazo de Entrega: conforme previsto no edital. 
 

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima incluem to-
dos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamen-
tos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou 
indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus 
adicionais para o Município de Coqueiros do Sul/RS. 

 
 
Local/Dada 
 
 

Assinatura e Carimbo  
Do Responsável pela Licitante 


