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EDITAL Nº 30/2020, DE  19 DE JUNHO DE  2020.                                                                                                                             
PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2020 PARA 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

                  O Município de Ivoti/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Av. 
Presidente Lucena, Centro, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de 
Pregão Presencial, tipo “Menor Preço por lote”, tendo por finalidade o REGISTRO DE 
PREÇOS, para os fins e nos termos das condições elencadas neste Edital. Em 
conformidade com a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pela Lei Complementar nº 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006. O pregoeiro designado pela Portaria de n° 
79/2020, de 10 de fevereiro de 2020, receberá propostas em atendimento aos itens deste 
edital, e logo em seguida dará abertura a sessão pública de julgamento das propostas e 
documentação apresentadas, que serão realizadas de acordo com os procedimentos das 
Leis acima referidas, do Decreto Municipal nº 35/2020 e Decreto 137/2013, ambos de 04 
de outubro de 2013 e as demais regras deste Edital. Os documentos de habilitação e as 
propostas de preços serão recebidos e abertos em sessão pública a ser realizada conforme 
abaixo indicado: 
 
HORÁRIO: 09 horas. DATA: 07.07.2020. LOCAL: Prefeitura Municipal de Ivoti, sito a 
Av. Presidente Lucena, n° 3527, Bairro Centro, Ivoti/RS. 
 
1.DO OBJETO 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E 
DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO, PARA USO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NAS REPARTIÇÕES 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE IVOTI, CONFORME DESCRITO 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VII 

 
2. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
2.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador 
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 
admitido a intervir no procedimento licita tório, no interesse da representada. 
2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 
documento de identidade. 
2.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.4 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 
2.3. Será permitida a participação no certame o licitante que não se fizer presente na 
sessão do pregão, hipótese em que deverão ser observadas as seguintes circunstâncias: 
2.3.1. Os envelopes referentes à licitação deverão ser entregues previamente à sessão 
junto ao Departamento de Licitações do Município, durante o horário de expediente 
externo do referido Departamento. 
2.3.2. Além dos envelopes contendo a Proposta e Documentação para Habilitação, o 
licitante  
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deverá apresentar, fora dos mesmos, os documentos exigidos para credenciamento no 
item 2.4, exceto os referidos nas alíneas “b” a “b.3, sob pena de não abertura da proposta.  
2.3.3. O não comparecimento à sessão do Pregão retira do licitante o direito alegar 
prejuízo por não lhe ser aberto a oportunidade de ofertar lances, bem como o direito de 
recorrer das decisões do pregoeiro.  
2.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 
a.1) cópia da Carteira de Identidade do dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado; 
a.2) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
a.3) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 
comercial ou de sociedade por ações; 
a.4) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 
caso de sociedade civil; 
a.5) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 
a.6) registro comercial, se empresa individual; 
a.7) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
a.8) declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
a.9) declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios). 
b) se representada por procurador, além dos documentos exigidos na alínea “a” do item 
anterior, deverá apresentar: 
b.1) cópia da Carteira de Identidade do procurador; 
b.2) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código 
Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes 
para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes 
para dar lance(s) em licitação pública; ou 
b.3) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
Observação 1: Em ambos os casos (b.2 e b.3), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da 
empresa. 
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
2.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à 
licitação. 
2.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 8.15 á 8.18 e 6.3, 
deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
Certidão expedida pela Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo Representante 
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Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
2.6.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até 
o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 
previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da 
Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, 
no momento do credenciamento, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou 
Declaração assinada pelo Representante Legal da empresa conjuntamente com o 
Contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 2 deste 
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em 
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de 
n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2020 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 
AO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2020 
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, 
inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, com a análise dos 
documentos  exigidos no item 2.4.  
 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1.  A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 
dias, deverá ser apresentada datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser 
redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 
a) razão social da empresa; 
b) descrição dos materiais, com a indicação da marca; 
c) preço unitário e total líquido, bem como o valor total do lote, indicado em moeda 
nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, 
taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
que eventualmente incidam sobre a operação. 
d) Os fornecedores devem apresentar, juntamente com a proposta, cópia autenticada do 
Certificado de Aprovação (CA) dos respectivos equipamentos, nos termos da Norma 
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Regulamentadora (NR) 06, da portaria 3.214 de 1978, do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
5.2.  O licitante poderá apresentar, além da forma escrita e física, sua proposta em meio 
de arquivo digital, preenchida a partir de formulário/arquivo disponibilizado de 
forma anexa a este Edital, como meio de agilizar a sessão do Pregão, uma vez que 
permitirá a importação imediata dos dados para o Sistema do Pregão, evitando a 
necessidade de digitação.  
Obs: o arquivo permitirá apenas a digitação e o preenchimento dos valores de cada 
item licitado. Demais informações serão conferidas juntamente com a proposta física. 
 
5.3. Após a apresentação das propostas, os fornecedores devem enviar ao Município de 
Ivoti, em versão digital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, além do documento 
com Certificado de Aprovação (CA), no mínimo, 03 imagens de cada item para 
avaliação das características. As imagens devem representar o maior número de 
características descritas no Anexo I deste Termo de Referência. Os itens poderão ser 
desclassificados se não atenderem com as especificações mínimas exigidas, que serão 
avaliadas através da cópia autenticada do Certificado de Aprovação e imagens. Essa 
medida visa substituir a necessidade de envio de amostras físicas 
5.4. Juntamente com a documentação a empresa deverá apresentar uma declaração dos 
Equipamentos que por ventura não tenham Certificado de Aprovação (CA), tais como 
equipamentos de sinalização; 
5.5. Os produtos adquiridos deverão apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, 
o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e número do CA; 
5.6. Serão cancelados os lotes que mesmo após a etapa de lances, apresentarem valor  
superior a 10% (dez por cento) do valor orçado pelo município. 
5.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 
também em eventual contratação. 
5.8. Somente poderão formular ofertas e lances verbais e praticar os demais atos do 
certame os licitantes que tenham efetuado seu credenciamento junto ao Pregoeiro. 
 
6. DA HABILITAÇÃO: 
6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 
6.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02; 
6.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em  
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e) declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios). 
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6.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 
referidos no item 6.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do 
credenciamento, previsto item 2 deste edital. 
6.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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) Certidões Negativas que comprovem a regularidade perante a: Fazenda Federal, 
Seguridade Social (INSS), e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da 
União; 
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede da licitante; 
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça do Trabalho. 
f) Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede da 
licitante, com data de emissão não superior a noventa dias, caso não tenha validade 
expressa no documento. 
6.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no 
item 6.1.3, letras a, b, c, d, e, deste edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias 
úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 
6.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
6.2.2. O benefício de que trata o item 6.2 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
6.2.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2, implicará na 
inabilitação do licitante.   
6.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante 
retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 
envelope. 
 
7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
7.1. O julgamento das propostas será realizado em função do MENOR PREÇO POR 
LOTE, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as 
especificações do Edital e ofertar o menor preço unitário.  
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta 
de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a 
proclamação da vencedora. 
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8.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
8.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de 
maior valor, até a proclamação da vencedora. 
8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
8.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 8.3 e 8.4. 
8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes no item 16 deste edital. 
8.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de 
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 
considerado para efeito de ordenação das propostas. 
8.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente 
a respeito. 
8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta 
tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o 
preço de mercado.  
8.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5; 
b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 
inexeqüíveis. 
Observação: 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. 
8.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
8.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 
art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
cooperativas que atenderem ao item 2.6 e 2.6.1, deste edital. 



Página 7 de 55 
 

8.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
8.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de 
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 
vencedora do certame. 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.15.1 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 
8.17. O disposto nos itens 8.15 a 8.16, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa. 
8.18. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 8.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor 
da proposta originariamente de menor valor, observado o que dispõe o item 8.19 deste 
edital. 
8.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, 
na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos. 
8.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 
licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 
8.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
9. DOS RECURSOS 
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de 
recurso. 
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, em querendo, 
apresentarem contrarrazões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do 
prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 
fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de 
responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
 
10. DOS PRAZOS E DO FORNECIMENTO 
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10.1. O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados será 
convocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal. 
10.2 Entregar os materiais sempre que solicitado pelo Departamento de Compras e 
Almoxarifado do Município de Ivoti, no prazo de até 10 dias úteis, a contar do 
recebimento da solicitação. 
10.3. Na remessa entregue em 2020, sua data de fabricação deverá ser do ano de 2020 e 
nas demais, no ato da entrega, o período de validade dos produtos não poderá ter 
transcorrido mais de ¼ da validade total. O responsável pelo Almoxarifado do 
Município fará a conferência no ato de recebimento, devolvendo o material que não 
observe esse prazo. 
10.4. Entregar o material no almoxarifado do Município, localizado na Rua Carlos 
Gomes, 165, Bairro Harmonia, no Município de Ivoti. 
10.5. O transporte e a descarga dos produtos no local designado ocorrerão por conta 
exclusiva da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado 
posteriormente. 
10.6. Os produtos a serem adquiridos deverão apresentar, em caracteres indeléveis e bem 
visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e número do CA. 
10.7. Não serão aceitos produtos que não apresentem as características estabelecidas no 
Termo de Referência, bem com aqueles diferentes da marca ofertada na proposta da 
empresa vencedora. 
10.8. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e 
posteriormente, reservando-se ao Município de Ivoti através do responsável, o direito de 
não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no 
caso de o produto não ser de boa qualidade; 
10.9. Todos os equipamentos devem vir completos e para uso, não podendo ser 
apresentados na proposta equipamentos que necessitem de acessórios ou complementos 
não previstos anteriormente; 
 Os produtos deverão ser de boa qualidade sendo os mesmos inspecionados no 
momento de sua entrega. 
10.10. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses oficiais, 
contado da assinatura da Ata de Registro de Preços.  
10.11. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 
para firmar a Ata de Registro de Preços, os licitantes ficam liberados dos compromissos 
assumidos. 
 
11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após, cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas no presente instrumento licitatório. 
11.2. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério do 
Município, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no Decreto Municipal nº 137/2013 e neste edital. 
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11.3. A ata firmada com os licitantes fornecedores observará a minuta do Anexo I, bem 
como dos Decretos Municipais n°. 35/2020 e 137/2013. 
11.4. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, nos termos definidos no 
subitem 11.2., é facultado à administração, dentro do prazo e condições estabelecidos, 
convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições, ou revogar o item específico ou o Registro de Preços. 
11.5. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se a fornecer quando  
solicitado os materiais a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas 
neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso 
de divergência, as condições mais favoráveis à Administração. 
11.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao Município, desde que devidamente comprovada 
a vantagem e autorizado pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
11.7. Os órgão e entidades que não participaram do presente registro de preços, quando 
desejarem fazer uso de sua Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse 
junto ao Município, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços 
a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 
11.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
11.9. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 11.6., 11.7. e 
11.8. não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços.  
 
12. DO FORNECIMENTO  
12.1. As quantidades dos bens que vierem a ser adquiridos serão definidos na respectiva 
Nota de Empenho que só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preço 
correspondente a um ano, contado da data de publicação da ata final. 
12.2. O prazo de entrega dos produtos solicitados na Nota de Empenho deverá ser 
efetuada em parcela única, no prazo de até dez(10) dias úteis, a contar do seu 
recebimento, no local especificado na mesma, sem custos adicionais. O Secretário e/ou 
servidor autorizado, que receber o objeto, conferirá a quantidade, após o que assinará a 
respectiva nota fiscal. 
 12.3 O recebimento das mercadorias será feito, tão somente após total e completa 
conferência das mesmas, a qual a Licitante deverá acompanhar sob pena de preclusão de 
qualquer reclamação e/ou inconformidade. 
12.4 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e 
posteriormente, reservando-se ao Município de Ivoti através do responsável, o direito de 
não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no 
caso de o produto não ser de boa qualidade. 
12.5. Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo 
Município, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou 
complementá-lo em no máximo 48 (quarenta e oito) horas. 
12.6. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto  estritamente com as 
especificações descritas no Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade a 
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substituição do material, quando constatado no seu recebimento, não estar em 
conformidade com as referidas especificações. 
 
13. DOS  PAGAMENTOS  
13.1. O pagamento será efetuado no prazo de até trinta(30) dias, após a entrega, 
mediante apresentação de Nota Fiscal correspondente, com aprovação da respectiva 
secretaria, correndo a despesa pela Secretaria de Obras Publicas - 3.3.90.30.00.00.00 – 
Material de Consumo. 
13.2. 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 produto e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
13.2 – Os valores somente serão liberados mediante a apresentação das notas fiscais, 
devidamente assinadas pelo responsável pelo recebimento do objeto, e com a 
observância do estipulado no art. 5° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
13.3 – O pagamento será efetivado após verificação da regularidade fiscal com a 
apresentação das certidões necessárias para esse fim. 
 13.4. O pagamento será efetuado através de depósito bancário de titularidade do 
licitante. 
 
14. DO PREÇO  
14.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta. 
14.2. Deverá ser informado preço unitário e total do item, bem como o total do lote, em 
conformidade com o ANEXO VII e ANEXO II, deste Edital. 
14.3. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), e qualquer despesa 
acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 
14.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de 
realinhamentos de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis à 
espécie, hipótese que será regrada pelo item “15” e Anexo VIII. 

 
15. REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
15.1. O beneficiário do registro, poderá solicitar o realinhamento dos preços vigentes 
através de solicitação formal a Comissão de Licitações, desde que acompanhada de 
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos 
fabricantes, notas fiscais de entrega dos PRODUTOS, matérias-primas, componentes ou 
de outros documentos. 
15.2. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na 
proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.  
15.3. O procedimento para eventuais solicitações de alteração dos preços está previsto no 
Anexo VIII, deste Edital.  
15.4. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer 
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de 
aquisição pelo menor preço. 



Página 11 de 55 
 

15.5. Os pedidos de realinhamento dos preços de que trata este item, se necessário tal 
equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias entre 
um e outro eventual pedido de atualização, devendo a solicitação ser protocolada nos 
primeiros quinze dias do mês subseqüente ao bimestre citado, conforme regra do Anexo 
VIII. 
 
16. SANÇÕES E PENALIDADES 
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 
86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes 
circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o 
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em 
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da 
contratada. 
I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no 
inciso III, no que couber;  
II-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20 
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do 
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, 
dependendo do dano causado ao interesse público. 
b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contratado. 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento 
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá 
a administração declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      
§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este 
instrumento e pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
17. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
17.1. Suspensão: Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos: 
17.1.1. pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o fornecedor 
esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu 
origem ao Registro de Preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as 
contratações já levadas a efeito até a data da decisão; 
17.1.2. pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu origem ao 
Registro de Preços. 
17.2. Cancelamento:  
17.2.1. Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração, quando: 
17.2.1.1. o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 
17.2.1.2. o fornecedor não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração; 
17.2.1.3. o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do 
Registro de Preços; 
17.2.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente 
do registro de preços; 
17.2.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
17.2.1.6. por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
17.2.2. Os preços registrados poderão ser cancelados pelo fornecedor:  
17.2.2.1. mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 
definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 
ao registro de preços, reservado o direito da administração de pleitear as perdas e panos.  
 
18. DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1. Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento 
e Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será 
publicado na imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais. 
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18.2. Homologado, pelo Prefeito Municipal, o resultado classificatório, os preços serão 
registrados no Sistema de Registro de Preços do Departamento de Compras da Secretaria 
Municipal de Administração, que poderá convocar, quando necessário, à celebração das 
contratações decorrentes, mediante emissão da Nota de Empenho, durante o período da 
sua vigência e nas condições deste Edital. 
18.2.1. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações 
que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada 
preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições. 
18.3. Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio. 
18.4. As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para o 
contrato que deles decorrer. 
18.5. Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através 
do telefone nº 51 3563-8800. Se referentes a condições específicas para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser solicitadas à 
Comissão, por escrito, no endereço indicado para recebimento das propostas. 
18.6. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, 
funcionário do município ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os 
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação 
da autenticidade de seus dados pela Administração. 
18.7. As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão com base nas 
normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de direito 
da administração pública. 
18.8. Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos interessados 
a partir da divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição incumbida do 
procedimento. 
18.9. Compõem ainda o presente edital: 
Anexo I – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo III– Modelo de Credenciamento; 
Anexo IV – Modelo de Declaração do atendimento ao art. 7º da CF/1988; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Idoneidade. 
Anexo VII – Termo de Referência. 
Anexo VIII –Modelo de Pedido de Realinhamento de Preços. 
                               Ivoti,  aos dezenove(19) dias do mês de junho de 2020.  
 
                  
                                                                                                                                                         
             MARTIN CESAR KALKMANN 
        Prefeito  Municipal 
 
 
Ciente e de acordo com o Edital:  
 
                                                    Tomas Baumgarten Rost 
      Procurador - OAB/RS 059.666 
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                                ANEXO I 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ___/2020 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2020 
 
Aos... dias do mês de ... de 2020, nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVOTI, situada na Av. Presidente Lucena, n°. 3527, Bairro Centro em Ivoti/RS – 93900-
000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr.  MARTIN CESAR KALKMANN 
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial n° ___/2020, 
registrada na Ata de Julgamento de Preços, homologada em __/__/2020, RESOLVE 
REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, por item, para a 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO, PARA USO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NAS REPARTIÇÕES 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE IVOTI, nos termos da Lei 10.520/02 
E Lei n°. 8.666/93, com alteração dada pela Lei 8.883/94, e Decretos Municipais n.º 
35/2020 e 137/2013 por meio de Registro de Preços, observadas as condições do Edital 
que rege o Pregão Presencial e Cláusulas e condições abaixo: 
 
CLÁUSULA I - OBJETO 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços dos itens abaixo 
discriminados da empresa: 
Lote Quant Descrição Vl unit Vl total Marca 
      

Parágrafo Único: A existência de preços registrados não implicará em contratações ou 
aquisições que dele poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa a licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA II - PREÇO 
§1°.Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-
de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental de 
material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada 
neste Edital. 
§2°: O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da 
proposta. 
   
CLÁUSULA III - REAJUSTE E REALINHAMENTO DOS PREÇOS 
Os contratos oriundos do Registro de Preços poderão ter seus preços reajustados pelo 
IGPM ou pelo índice que lhe vier a substituir após 12 (doze) meses a contar da data da 
apresentação da proposta. 
§1°. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos 
termos e prazos fixados pelo órgão controlador. 
§2°. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado poderá solicitar o 
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realinhamento dos preços vigentes através de solicitação formal à Comissão de 
Licitações, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos 
produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 
§3°. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da 
proposta e o preço de mercado vigente à época. 
§4°. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de 
preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer 
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido à obrigatoriedade legal de 
aquisição pelo menor preço. 
§5°. O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços é o que segue: 
Processo protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ivoti e 
encaminhamento ao Departamento de Licitações e Contratos e à Comissão de Licitações, 
com todos os documentos de que trata o § 2°., da Cláusula Terceira. 
§6°. Independentemente do disposto no §2°. da Cláusula Terceira a Comissão poderá, na 
vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa 
do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do 
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços 
praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será 
válido a partir da publicação na Imprensa Oficial. 
 
CLÁUSULA IV - PRAZOS 
O fornecedor classificado em 1º. (primeiro) lugar nos preços registrados, poderá ser 
convocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal, podendo este 
prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pelo Município de Ivoti. 

 1º. O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados será 
convocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal. 

 2º Entregar os materiais sempre que solicitado pelo Departamento de Compras e 
Almoxarifado do Município de Ivoti, no prazo de até 10 dias úteis, a contar do 
recebimento da solicitação. 

 3º. Na remessa entregue em 2020, sua data de fabricação deverá ser do ano de 2020 e nas 
demais, no ato da entrega, o período de validade dos produtos não poderá ter 
transcorrido mais de ¼ da validade total. O responsável pelo Almoxarifado do 
Município fará a conferência no ato de recebimento, devolvendo o material que não 
observe esse prazo. 

 4º. Entregar o material no almoxarifado do Município, localizado na Rua Carlos Gomes, 
165, Bairro Harmonia, no Município de Ivoti. 

 5º. O transporte e a descarga dos produtos no local designado ocorrerão por conta 
exclusiva da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado 
posteriormente. 

 6º. Os produtos a serem adquiridos deverão apresentar, em caracteres indeléveis e bem 
visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e número do CA. 
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 7º. Não serão aceitos produtos que não apresentem as características estabelecidas no 
presente Termo de Referência, bem com aqueles diferentes da marca ofertada na 
proposta da empresa vencedora. 

 8º. Os produtos deverão ser de boa qualidade sendo os mesmos inspecionados no 
momento de sua entrega. 

 9º. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado 
da assinatura da Ata de Registro de Preços.  

 10º. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 
para firmar a Ata de Registro de Preços, os licitantes ficam liberados dos compromissos 
assumidos. 
 
CLÁUSULA V – PAGAMENTOS 
O pagamento será efetuado no prazo de até trinta (30) dias, após entrega dos produtos 
mediante apresentação de Nota Fiscal correspondente, com aprovação da Secretaria de 
Obras Públicas, correndo a despesa pela Secretaria de Obras Publicas - 3.3.90.30.00.00.00 
– Material de Consumo. 
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 dos materiais e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
Os valores somente serão liberados mediante a apresentação das notas fiscais, 
devidamente assinadas pelo responsável pelo recebimento do objeto, e com a 
observância do estipulado no art. 5° da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 
O pagamento será efetuado através de boleto bancário de titularidade da Contratada. 
A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas Fiscais/Faturas 
contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento. 
As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a 
serem firmadas entre o MUNICÍPIO DE IVOTI e o FORNECEDOR são formalizadas 
através desta Ata, observadas as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na 
legislação vigente. 
§1°. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não 
assinar, não aceitar ou não retirar a Ata no prazo e condições estabelecidas, poderão ser 
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao 
preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 8.666/93. 
§2°. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 
que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas 
as condições do Edital e o preço registrado. 
§3°. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pela Secretaria responsável 
do Município. 
 
CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Entregar os materiais sempre que solicitado pelo Departamento de Compras e 
Almoxarifado do Município de Ivoti, no prazo de até 10 dias úteis, a contar do 
recebimento da solicitação; 
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b) Na remessa entregue em 2020, sua data de fabricação deverá ser do ano de 2020 e nas 
demais, no ato da entrega, o período de validade dos produtos não poderá ter 
transcorrido mais de ¼ da validade total. O responsável pelo Almoxarifado do 
Município fará a conferência no ato de recebimento, devolvendo o material que não 
observe esse prazo; 
c) Entregar o material no almoxarifado do Município, localizado na Rua Carlos Gomes, 
165 | Harmonia | Ivoti; 
d) O transporte e a descarga dos produtos no local designado ocorrerão por conta 
exclusiva da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional; 
e) Não serão aceitos produtos que não apresentem as características estabelecidas no 
presente Termo de Referência, bem como aqueles diferentes da marca ofertada na 
proposta da empresa vencedora; 
f) Os produtos deverão ser de boa qualidade sendo os mesmos inspecionados no 
momento de sua entrega;  
g) Manter durante a vigência da Ata de registro de Preços todas as condições de 
habilitação exigidas no ato licitatório; 
h) Deverá apresentar a Nota Fiscal e/ou fatura correspondente apenas ao material 
efetivamente entregue, conforme previsto no histórico da Nota de Empenho; 
i) Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo 
Município, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou 
complementá-lo em no máximo 48 (quarenta e oito) horas; 
j) A Contratada obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de 
acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição do mesmo, quando constatado no seu recebimento, não 
estar em conformidade com as referidas especificações. 

 
 
CLÁUSULA VIII - ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO 
O objeto será recebido provisoriamente pelo almoxarife do local onde deve ser efetuada 
a entrega ou por servidor designado pela Administração para recebimento do objeto 
contratado. 
§1°. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, expedido por servidor designado pela 
Administração. 
§2º. O prazo para a emissão do TERMO E RECEBIMENTO DEFINITIVO será de 03 (três) 
dias úteis, contado do recebimento provisório. 
§3°. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, ou em quantidade inferior 
ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 48 
(quarenta e oito) horas, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas no Edital, nos Decretos Municipais 136/2013 e 
137/2013, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 
§4º. As entregas deverão ser realizadas no prazo estabelecido na Cláusula Quarta, § 2°., 
contado do recebimento do pedido. 
§5°. O prazo estabelecido no parágrafo quarto, da Cláusula Sétima, poderá ser 
prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo MUNICÍPIO. 
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 6º O prazo de entrega dos produtos solicitados na Nota de Empenho deverá ser efetuada 
em parcela única, no prazo de até dez(10) dias úteis, a contar do seu recebimento, no 
local especificado na mesma, sem custos adicionais. O Secretário e/ou servidor 
autorizado, que receber o objeto, conferirá a quantidade, após o que assinará a respectiva 
nota fiscal. 

  7º O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e 
posteriormente, reservando-se ao Município de Ivoti através do responsável, o direito de 
não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no 
caso de o produto não ser de boa qualidade. 
 
CLÁUSULA IX - DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 
86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes 
circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o 
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em 
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da 
contratada. 

 I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no 
inciso III, no que couber;  

 II-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20 
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do 
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 

 a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, 
dependendo do dano causado ao interesse público. 

 b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contratado. 

 III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
 b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento 

por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 

 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 

 d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá 
a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 § 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
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 § 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 § 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      

 § 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este 
instrumento e pela lei de licitações: 

 I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

 II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
 § 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 

responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
1.Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 
8.666/93. 
2.Caso o MUNICÍPIO não se utilize de prerrogativa de rescindir o contrato, a seu 
exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até 
que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem 
prejuízo da incidências das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de 
Defesa do Consumidor(Lei 8.078/90). 
3.A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas 
no art. 79 da Lei 8.666/93. 
4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão 
previstas nos arts. 77 e 80 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA XI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
1.O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo 
de cinco(5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
I - pelo MUNICÍPIO, quando: 
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 
b) o FORNECEDOR não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 
tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da 
justificativa pela Administração; 
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do 
Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
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II - pelo FORNECEDOR, quando: 
a) mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 
definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 
ao Registro de Preços. 
b) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo 
órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 
c) A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos 
no inciso I do item 1, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 
d) No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-
se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, contado da 
publicação. 
e) A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o 
desobriga do fornecimento dos produtos, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual 
deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a 
aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na cláusula VIII, 
desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
f)Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para 
aquisição de bens constantes do registro de preços. 
 
CLÁUSULA XII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÕES DE BENS COM 
PREÇOS REGISTRADOS 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 
caso, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal ou a quem delegar competência.  
 
CLÁUSULA XIII – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
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 produtos 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  
e)outros casos que se enquadram no parágrafo único do art. 393 do Código Civil 
Brasileiro (Lei n°. 10.406/2002).  
Parágrafo Único: Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de 
força maior, o fato deverá ser comunicado ao Município, até 24 horas após a ocorrência, 
devidamente justificados pela contratada.  
 
CLÁUSULA XIV - DO FORO 
Fica eleito o Foro da cidade de Ivoti/RS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por 
mais privilegiados que possam ser. 
Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de testemunhas, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 
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                                                              Ivoti, _____ de _____________ de 2020. 
 
 
 
Razão Social... 
CNPJ: ..... 
Endereço: .. 
CEP: .. 
Representada por: ..  
CPF: . 
 
 
_______________________________________________________ 
Razão Social: Prefeitura Municipal de Ivoti 
CNPJ: 88.254.909/0001-17 
Endereço: Av. Presidente Lucena, 3527, Bairro Centro 
Ivoti/RS 
CEP 93900-000 
Representada pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
À  
Prefeitura Municipal de Ivoti 
Av. Presidente Lucena, 3527 - Centro – Ivoti - RS. 
Referente: Licitação  Pregão Nº. ____/____, Abertura __ de ______ de ____ às __:__ horas. 
Proponente: 
Razão Social ___________________________________  
Endereço ______________________________________  
Telefone____________________Email__________________________________  
CNPJ: ____________________________  
Assunto: PROPOSTA 
MD Pregoeiro 
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio 
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para aquisição de equipamentos 
de proteção individual (epi) e demais equipamentos de segurança e sinalização, para uso 
dos servidores públicos municipais lotados nas repartições públicas do Município de  
Ivoti/RS. 
Lote Qtde  Descrição  Valor unit  total Marca 
      
  Total do Lote    
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-
nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 
 
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas 
da minuta do contrato em anexo; 
 
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do 
conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias; 
 
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou 
vantagens, e frete para o fornecimento do objeto do presente certame. 
 
Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante 
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  
 
Local e Data. __________________________________ 
 
Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa. 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) __________, portador (a) da cédula de 
identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada 
pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº ___/_____, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem 
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
Local e data.  
_______________________                                                                                                                          
Nome e Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida)  
 
Obs: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório.  
 
 
2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, da Cópia do 
Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com últimas alterações; 
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ANEXO IV 
 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º DA CF/1988 
 
 
 
..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ................................................, CI nº 
.................., CPF nº ....................................., DECLARA, para fins do Pregão Presencial nº 
___/____, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, atendendo o disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, bem como o inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
Ivoti, .......... de ............................de ......... 
 
 
 
........................................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
Carimbo da empresa 
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ANEXO V 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
....................(nome da empresa)..........., inscrita no CNPJ nº........ sediada em....(endereço 
completo),  DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do 
artigo 4° da Lei n° 10.520/2002 e para fins do Pregão Presencial nº. ___/____, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 
 
 

Ivoti, .......... de ............................de........ 
 
 
 
........................................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
Carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Página 26 de 55 
 

ANEXO VI 
 
 

                                    MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
....................(nome da empresa)..........., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do 
Pregão Presencial nº. ___/____, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 
com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/1993 e 
alterações, bem como, comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 
documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 
 
 
Ivoti, .......... de ............................de........ 
 
 
 
........................................................................... 
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VII 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

OBJETIVO 
O presente termo tem por objetivo subsidiar a aquisição de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e demais equipamentos de segurança e sinalização, para uso 
dos servidores públicos municipais lotados nas repartições públicas do Município de 
Ivoti, por sistema de ata de registro de preços. 

 
JUSTIFICATIVA 

Os equipamentos integram o material de proteção individual, destinados à 
proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador. Sendo 
assim, os Equipamentos são de grande importância para preservar a integridade físicas 
dos servidores públicos municipais, fornecendo condições ainda para que os servidores 
cumpram o disposto na Lei Municipal nº 2.372 de 2008, em seu artigo 126, inciso XIV. 

 
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 No Anexo I consta a especificação técnica dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e demais equipamentos de segurança e sinalização. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Entregar os materiais sempre que solicitado pelo Departamento de Compras e 
Almoxarifado do Município de Ivoti, no prazo de até 10 dias úteis, a contar do 
recebimento da solicitação; 
b) Na remessa entregue em 2020, sua data de fabricação deverá ser do ano de 2020 e nas 
demais, no ato da entrega, o período de validade dos produtos não poderá ter 
transcorrido mais de ¼ da validade total. O responsável pelo Almoxarifado do 
Município fará a conferência no ato de recebimento, devolvendo o material que não 
observe esse prazo; 
c) Entregar o material no almoxarifado do Município, localizado na Rua Carlos Gomes, 
165 | Harmonia | Ivoti; 
d) O transporte e a descarga dos produtos no local designado ocorrerão por conta 
exclusiva da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional; 
e) Não serão aceitos produtos que não apresentem as características estabelecidas no 
presente Termo de Referência, bem como aqueles diferentes da marca ofertada na 
proposta da empresa vencedora; 
f) Os produtos deverão ser de boa qualidade sendo os mesmos inspecionados no 
momento de sua entrega;  
g) Manter durante a vigência da Ata de registro de Preços todas as condições de 
habilitação exigidas no ato licitatório; 
h) Deverá apresentar a Nota Fiscal e/ou fatura correspondente apenas ao material 
efetivamente entregue, conforme previsto no histórico da Nota de Empenho; 
i) Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo 
Município, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou 
complementá-lo em no máximo 48 (quarenta e oito) horas; 
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j) A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este 
Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo 
de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, quando constatado no seu 
recebimento, não estar em conformidade com as referidas especificações. 
 
5- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
a) Os fornecedores devem apresentar, juntamente com a proposta, cópia autenticada do 
Certificado de Aprovação (CA) dos respectivos equipamentos, nos termos da Norma 
Regulamentadora (NR) 06, da portaria 3.214 de 1978, do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 
b) Após a apresentação das propostas, os fornecedores devem enviar ao Município de 
Ivoti, em versão digital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, além do documento 
com Certificado de Aprovação (CA), no mínimo, 03 imagens de cada item para avaliação 
das características. As imagens devem representar o maior número de características 
descritas no Anexo I deste Termo de Referência. Os itens poderão ser desclassificados se 
não atenderem com as especificações mínimas exigidas, que serão avaliadas através da 
cópia autenticada do Certificado de Aprovação e imagens. Essa medida visa substituir a 
necessidade de envio de amostras físicas; 
c) Juntamente com a documentação a empresa deverá apresentar uma declaração dos 
Equipamentos que por ventura não tenham Certificado de Aprovação (CA), tais como 
equipamentos de sinalização; 
d) Os produtos adquiridos deverão apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o 
nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e número do CA; 
e) O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, 
reservando-se ao Município de Ivoti através do responsável, o direito de não receber o 
produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o 
produto não ser de boa qualidade; 
f) Todos os equipamentos devem vir completos e para uso, não podendo ser 
apresentados na proposta equipamentos que necessitem de acessórios ou complementos 
não previstos anteriormente; 
 
6- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1 Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento das Notas 
Fiscais e respectivas faturas. 
6.2 O pagamento será efetivado após verificação da regularidade fiscal com a 
apresentação das certidões necessárias para esse fim. 
6.3 O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de 
Empenho. 
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 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 
OBJETIVO 
 Especificar equipamentos de segurança de modo a orientar o Departamento de 
Compras sobre requisitos e recomendações a serem observadas quando da seleção dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Abaixo estão descritos os principais 
equipamentos de segurança em uso, ou que se torna necessária sua aquisição. As imagens 
utilizadas são meramente ilustrativas, servindo apenas de subsídios de modo a ilustrar o tipo 
de equipamento especificado, tendo em vista a vasta variedade de produtos atualmente 
comercializados. O intuito de especificar e apresentar essas informações são padronizar a 
apresentação de propostas, de modo que a Administração Pública Municipal possa adquirir 
equipamentos que atendam a sua necessidade, observando a sua finalidade, sua qualidade, 
durabilidade, eficiência e valor de investimento. 
 
JUSTIFICATIVA 
 Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI), todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O Município, tendo em vista ser o 
empregador, mesmo que em um regime diferente do celetista, deve fornecer ao empregado, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de 
proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. 
  
DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS/ENDEREÇOS 

Item Descrição Imagem 
ilustrativa 

Valor 
Unit. 

Qtd 
min. 

Qtd 
Max. Un Valor 

Total 

01 

Protetor auditivo do tipo inserção pré-
moldado com três falanges de silicone 
na cor laranja, com ou sem cordão. Que 
ofereça proteção do sistema auditivo do 
usuário contra níveis de pressão sonora 
superiores ao estabelecido na NR-15. 
Com NRRsf 18dB.  

 

R$ 2,90 

 
 
 

25 
 
 

50 un R$ 145,00 

 Total Lote 1      R$ 145,00 

02 

Protetor auditivo, do tipo concha, 
constituído por duas conchas em 
plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e em seu 
interior, possuindo uma haste em 
plástico rígido, ou outro material, que 
mantém as conchas firmemente seladas 
contras a região das orelhas do usuário 
e que sustenta as conchas. Deverá 
possuir NRRsf mínimo de 21 dB.  

 

R$ 42,00 

 
 
 
 
 

15 30 un R$ 
1.260,00 

 Total do Lote 2   
 

  
R$ 

1.260,00 
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03 

Óculos de Segurança, constituído de 
armação e visor curvo confeccionados 
em uma única peça de policarbonato 
incolor. Hastes tipo espátula com 
acabamento emborrachado. Deverá 
oferecer proteção dos olhos do usuário 
contra impactos de partículas volantes. 
As lentes deverão possuir tratamento 
anti-embaçante. Modelo Águia ou 
similar.  

 
R$ 7,80 

 
 
 
 

 10 20 un R$ 156,00 

 Total do Lote 3      R$ 156,00 

04 

Óculos de Segurança, constituído de 
armação e visor curvo confeccionados 
em uma única peça de policarbonato 
verde ou cinza. Hastes tipo espátula 
com acabamento emborrachado. 
Deverá oferecer proteção dos olhos do 
usuário contra impactos de partículas 
volantes, contra a luminosidade intensa 
e radiação UVA e UVB (trabalho no 
sol). As lentes deverão possuir 
tratamento anti-embaçante. Modelo 
Águia ou similar. 

 
R$ 7,80 

 
 
 
 
 

50 100 Um R$ 780,00 

 Total do Lote 4      R$ 780,00 

05 

Óculos de Segurança, constituído de 
um arco de material plástico preto com 
três pinos, sendo: um central e um em 
cada extremidade e fenda nas 
extremidades, utilizadas para o encaixe 
de visor de policarbonato verde ou 
cinza, com apoio nasal e proteção 
lateral confeccionados do mesmo 
material e injetados em uma única peça, 
com um orifício na parte frontal 
superior e uma fenda em cada 
extremidade para o encaixe no arco. O 
arco possui proteção superior nas 
bordas. As hastes são confeccionadas 
do mesmo material do arco e são 
compostas de duas peças: uma semi-
haste vazada com uma das 
extremidades fixadas ao arco por meio 
de pino metálico e outra semi-haste 
com um pino plástico em uma das 
extremidades e que se encaixa na outra 
extremidade da semi-haste anterior e 
que permite o ajuste do tamanho. 
Deverá oferecer proteção dos olhos do 

 

R$ 3,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 10 un R$ 39,90 
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usuário contra impactos de partículas 
volantes multidirecionais, contra a 
luminosidade intensa e radiação UVA e 
UVB (trabalho no sol). Modelo Jaguar, 
Vision ou similar. 

 Total do lote 5      R$ 39,90 

06 

Óculos de segurança de sobrepor 
incolor. Óculos de segurança para 
sobrepor o óculos de grau, 
confeccionado em policarbonato com 
tratamento anti-embaçante. Óculos de 
sobrepor com recuo alongado e 
proteções laterais e superior. Deverá 
oferecer proteção dos olhos do usuário 
contra impactos de partículas volantes.  

 

R$ 6,00 

 
 
 
 
5 10 un R$ 60,00 

 Total do Lote 6      R$ 60,00 

07 

Luva de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica, antiderrapante na 
palma, interior flocado. Proteção das 
mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e 
perfurantes e contra agentes químicos 
tais como Classe A – Tipo 2: Agressivos 
básicos; Classe B – Detergentes, Sabões, 
Amoníacos e similares e Classe C – 
Tipo 1: Hidrocarbonetos Alifáticos, 
Tipo 2: Hidrocarbonetos aromáticos, 
Tipo 3: Álcoois, Tipo 4: Éteres. 
Comprimento de aproximadamente 33 
cm e espessura de cerca de 0,40mm. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 5,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 400 Par R$ 
2.200,00 

 Total do lote 7      R$ 
2.000,00 

08 

Luva de procedimentos com proteção 
contra agentes químicos. Luva de 
segurança confeccionada em látex 
nitrílico; interior liso, sem talco, 
acabamento antiderrapante na palma, 
dorso e dedos. Caixa com 100 unidades. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 21,90 

 
 
 

80 160 caix
a 

R$ 
3.504,00 

 Total do Lote 8      R$ 
3.504,00 

09 

Luva para procedimentos não 
cirúrgicos. Luva de segurança 
confeccionada em vinil, lisa, 
ambidestra, transparente,  

R$ 19,00 

 
 

10 20 caix
a R$ 380,00 
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hipoalergênica (não contém látex). 
Proteção das mãos do usuário contra 
agentes biológicos. Caixa com 100 
unidades. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 Total do Lote 9      R$ 380,00 

10 

Luva de malha tricotada pigmentada. 
Luva de segurança confeccionada em 
fios de algodão, ambidestra, 
acabamento em overloque e punho em 
elástico. Para proteção das mãos do 
usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes e perfurantes.  
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 1,99 

 
 
 
 

15 30 Par R$ 59,70 

 Total do Lote 10      R$ 59,70 

11 

Luva para proteção contra agentes 
mecânicos. Luva de segurança 
confeccionada em couro tipo vaqueta, 
possui tira de reforço entre polegar e 
indicador e forcheta entre dedos. 
Elástico para ajuste no dorso, 
acabamento em material têxtil na borda 
do punho. Proteção das mãos do 
usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes e perfurantes.  
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 13,50 

 
 
 
 
 
 

10 20 Par R$ 270,00 

 Total do Lote 11      R$ 270,00 

12 

Luva para proteção contra agentes 
mecânicos. Luva de segurança 
confeccionada em raspa na palma, dedo 
polegar, protetor de unhas e falanges, 
tira de reforço em raspa entre os dedos 
polegar e indicador, tecido de algodão 
no dorso e punho, elástico embutido, 
acabamento com bainha, punhos 7cm 
ou punho em malha de algodão. 
Proteção das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 11,90 

 
 
 
 
 
 
 

10 20 Par R$ 238,00 

 Total do lote 12      R$ 238,00 
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13 

Luva para proteção contra agentes 
mecânicos. Luva de segurança 
confeccionada em fios de poliamida, 
banho de poliuretano na palma e 
dedos, forma anatômica, superfície da 
palma antiderrapante, dorso ventilado, 
punho com elástico. Proteção das mãos 
do usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes e perfurantes. 
(Luva multitato) 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 3,00 

 
 
 
 
 
 

125 250 Par R$ 750,00 

 Total do Lote 13      R$ 750,00 

14 

Luva para proteção contra agentes 
mecânicos e Químicos. Luva de 
segurança confeccionada em fibras 
sintéticas, totalmente revestidas com 
nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e 
acabamento em fibras sintéticas. 
Proteção das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes e contra agentes 
químicos (Álcoois primários (A), 
Ácidos minerais inorgânicos (L)). 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 8,30 

 
 
 
 
 
 

70 140 Par R$ 
1.162,00 

 Total do Lote 14      R$ 
1.162,00 

15 

Macacão de Segurança. Macacão de 
segurança impermeável confeccionado 
em material resistente, com proteção à 
umidade e agentes biológicos. 
Composta ainda por luvas e botas de 
PVC, acopladas através de solda 
eletrônica. Proteção do crânio, tronco, 
membros superiores e membros 
inferiores do usuário contra umidade 
proveniente de operações com uso de 
água e agentes biológicos visto ser 
destinado a trabalhos em galerias e 
redes de esgotos. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.).  

 

R$185,00 

 
 
 
 
 
 
 
2 04 un R$ 740,00 

 Total do Lote 15      R$ 740,00 
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16 

Capa de chuva. Capa de chuva 
impermeável confeccionada em PVC ou 
outro material similar. Proteção do 
tronco e membros superiores do 
usuário contra umidade. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.).  

R$ 15,80 

 
 
 
5 10 un R$ 158,00 

 Total do Lote 16    
   R$ 158,00 

17 

Vestimenta tipo avental. Avental de 
segurança confeccionado em material 
impermeável, modelo frontal, com 
tirantes na cintura e nos ombros para 
ajustes. Proteção do tronco do usuário 
contra umidade proveniente de 
operações com uso de água.  

R$ 7,00 

 
 
 
5 10 un R$ 70,00 

 Total do Lote 17      R$ 70,00 

18 

Bota de Segurança cano longo 
impermeável, de uso profissional, 
confeccionada em PVC (ou outro 
material impermeável), com forro. Com 
solado antiderrapante. 
Proteção dos pés do usuário contra 
riscos de natureza leve e contra agentes 
abrasivos e escoriantes. 
Diversos tamanhos (numerações de 35 
a 45). 

 

R$ 24,00 

 
 
 
 
7 15 par R$ 360,00 

 Total do Lote 18      R$ 360,00 

19 

Bota de Segurança cano longo 
impermeável, de uso profissional, 
confeccionada em PVC (ou outro 
material impermeável), com forro, 
injetado em uma só peça com 
fechamento superior em polaina com 
atacador para ajuste. Com solado 
antiderrapante, resistente a óleo 
combustível. Proteção dos pés do 
usuário contra riscos de natureza leve, 
contra agentes abrasivos e escoriantes e 
contra umidade proveniente de 
operações com uso de água. (Bota 
Náutica) 
Diversos tamanhos (numerações de 38 
a 45). 

 

R$ 46,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 20 par R$ 920,00 

 Total do Lote 19      R$ 920,00 

20 
Calçado tipo botina. Calçado 
ocupacional até o tornozelo, tipo 
botina, confeccionado em couro curtido 

 

R$ 52,00 

 
 

50 
100 Par R$ 

5.200,00 
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ao cromo, com fechamento através de 
cadarço. Palmilha de montagem e forro 
interno confeccionados em material de 
não tecido. Construção no sistema 
strobel, com solado injetado em PU 
bidensidade. Proteção dos pés do 
usuário contra riscos de agentes 
abrasivos, escoriantes e perfurantes. 
Cor: Preta. 
Diversos tamanhos (numerações de 35 
a 45). 

 Total do Lote 20      R$ 
5.200,00 

21 

Calçado tipo Sapato. Calçado 
ocupacional de uso profissional, 
modelo baixo de amarrar, 
confeccionado em couro tipo vaqueta, 
forro da gáspea em material não tecido, 
palmilha de montagem em não tecido 
fixado no sistema strobel. Solado PU 
bidensidade, injetado direto no cabedal, 
antiderrapante, com resistência a óleo 
combustível. Proteção dos pés do 
usuário contra agentes abrasivos e 
escoriantes. 
Cor: Preta.  
Diversos tamanhos (numerações de 35 
a 45). 

 

R$ 49,00 

 
 
 
 
 
 
 

25 50 Par R$ 
2.450,00 

 Total do Lote 21      R$ 
2.450,00 

22 

Calçado tipo Sapato. Calçado feminino 
ocupacional baixo, confeccionado em 
couro curtido ao cromo. Forro e 
palmilha de montagem confeccionados 
em material de não tecido, com 
fechamento através de elástico. 
Construção no sistema strobel, com 
solado injetado de PU (Poliuretano), 
com resistências à passagem de 
corrente elétrica. Proteção dos pés do 
usuário contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra choques elétricos. 
Cor: Preta. 
Diversos tamanhos (numerações de 35 
a 45). 

 

R$ 49,50 

 
 
 
 
 
 
 
4 08 Par R$ 396,00 

 Total do Lote 22      R$ 396,00 



Página 37 de 55 
 

23 

Protetor Solar com repelente FPS 50 ou 
superior, com repelente para insetos, 
protegendo a pele dos efeitos nocivos 
das radiações UVA e UVB e repelindo a 
ação de mosquitos, como o Aedes 
aegypti, para uso profissional. Deverá 
possuir ativo repelente de insetos. A 
formulação do produto não pode 
possuir ingredientes perigosos à pele e 
a saúde e deve apresentar as seguintes 
características: Oil free, ou seja, não 
oleosa; não comedogênica, não 
formando comedões (cravos, espinhas); 
PABA Free, não utiliza este filtro 
químico; Água-resistente; 
hipoalergênico. 
Deverá possuir registro na ANVISA 
como uso profissional (caracterizado 
através de registro no DUO). 
Bisnaga individual com 
aproximadamente 120 gramas. 
Deverá possuir validade de 02 anos a 
contar da data da entrega. 

 

R$ 29,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 250 un R$ 
7.250,00 

 Total do Lote 23      R$ 
7.250,00 

24 

Repelente de insetos spray, para uso 
profissional. Deverá oferecer proteção 
da pele do usuário contra insetos, 
mosquitos, borrachudos, muriçocas, 
pernilongos, mosquito da dengue e da 
febre amarela. Produto 
dermatologicamente testado, 
hipoalergênico. Eficiência de 10 horas 
após aplicação. 
Frasco individual contendo, no 
mínimo, 100 ml. 
Deverá possuir validade de 02 anos a 
contar da data da entrega.  

 

R$ 30,00 

 
 
 
 
 
 

15 30 un R$ 900,00 

 Total do Lote 24      R$ 900,00 

25 

Respirador purificar de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas PFF-
1 (S), com válvula de exalação. Proteção 
das vias respiratórias do usuário contra 
poeiras e névoas (PFF-1). Este 
equipamento deverá estar registrado 
junto ao INMETRO. 

 

R$ 1,80 

 
 
 

15 30 un R$ 54,00 

 Total do Lote 25      R$ 54,00 
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26 

Respirador purificar de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas PFF-
2 (S), com válvula de exalação. Proteção 
das vias respiratórias contra poeiras, 
névoas e fumos (PFF-2). Este 
equipamento deverá estar registrado 
junto ao INMETRO. 

 

R$ 1,99 

 
 
 

20 40 Um R$ 79,60 

 Total do Lote 26      R$ 79,60 

LO
TE

 2
7 

27
.1

 

Respirador purificador de ar peça 
semifacial. Confeccionado em material 
confortável, que se adapte ao rosto do 
usuário. Nas laterais da peça, deverão 
haver dois dispositivos para fixação dos 
filtros químicos, combinados e 
mecânicos. Deverá acompanhar o 
adaptador para os pré filtros (P1). O 
respirador deverá possuir, em sua parte 
central, uma válvula de exalação. 
Deverá possuir tirantes elásticos, ou de 
outro material similar, ajustáveis. Na 
parte inferior possuir uma fivela 
ajustável de fechamento e o tirante 
localizado na parte superior, um 
suporte ajustável para a cabeça. Deverá 
possuir, em sua parte central, uma 
válvula de exalação.  Deverá atender as 
Normas nacionais e internacionais 
aplicáveis. Proteção das vias 
respiratórias do usuário contra a 
inalação de partículas, quando 
utilizado com filtros mecânicos ou 
combinados, e contra gases e vapores, 
quando utilizado com filtros químicos 
ou combinados. 

 

R$ 82,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 03 Um R$ 246,00 

27
.2

 

Filtro Químico Classe 1, com proteção 
para vapores orgânicos e gases ácidos, 
compatível com o respirador 
purificador de ar peça semifacial.  

R$ 61,80 

 
6 

12 Par R$ 741,60 

27
.3

 

Filtro P1 com eficiência de filtragem 
contra particulados e aerossóis, 
compatível com o respirador 
purificador de ar peça semifacial.  

R$ 12,60 

 
 
6 12 Par R$ 151,20 

  Total do Lote 27   

 

  R$1.138,80 
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LO
TE

 2
8 

28
.1

 

Capacete de segurança, classe A, com 
casco de aba frontal tipo II, com 
ventilação, apresentando fendas laterais 
superiores para acessórios, composto 
de casco e sistema de suspenção. A 
suspenção é composta de três cintas de 
tecido cruzadas, fixa ao casco através 
de quatro pontas de encaixe, com 
regulagem através de ajuste por 
catraca. Junto ao casco, deverá ser 
acoplado uma tira jugular e tira 
absorvente de suor. A marcação do CA 
deve ser de forma legível e indelével. 
Proteção da cabeça do usuário contra 
impactos de objetos sobre o crânio. Cor 
laranja. 

 

R$ 38,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 10 un R$ 384,90 

28
.2

 

Protetor facial que seja compatível com 
o CA do capacete. Protetor facial a ser 
acoplado ao capacete. Proteção dos 
olhos e face do usuário contra impacto 
de partículas volantes frontais.   

R$ 52,00 

 
 
2 05 un R$ 260,00 

  Total do lote 28      R$ 644,90 

29 

Colete laranja com dupla faixa 
reflexiva. Colete de proteção de alta 
visibilidade, confeccionado em tecido 
100% poliéster, combinado 
retrorrefletivo em conjunto com 
material fluorescente, repelente a água. 
Fechamento frontal em zíper, com 
faixas refletivas em X nas costas e 
duplo H na parte frontal. Possui um 
bolso na parte frontal 
Normatizado na norma NBR 15292.  
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 26,00 

 
 
 
 
 
 

25 50 un R$1.300,00 

 Total do Lote 29      R$1.300,00 

30 

Touca árabe amarela a ser fixada no 
capacete para atividades de trabalho 
com exposição ao sol. Confeccionado 
em poliéster de grande resistência, 
antialérgico e perfurado, que garante a 
proteção e a troca de calor. Banda 
fluorescente de alta visibilidade. 
Elástico flexível que permite que o 
acessório fixe nos capacetes aba total e 
aba frontal. Clips que garantem uma 
fixação segura no casco do capacete. 
Não interfere no uso com protetor 

 

R$ 10,00 

 
 
 
 
 
 

10 20 un R$ 200,00 
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facial. 
 Total do Lote 30      R$ 200,00 
 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRICISTAS 

31 

Capacete de segurança, classe B, com 
aba total, composto de casco e sistema 
de suspenção. A suspenção é composta 
de três cintas de tecido cruzadas, fixa 
ao casco através de quatro pontas de 
encaixe, com regulagem através de 
ajuste por catraca. Junto ao casco, 
deverá ser acoplado uma tira jugular e 
tira absorvente de suor. A marcação do 
CA deve ser de forma legível e 
indelével. Proteção da cabeça do 
usuário contra impactos de objetos 
sobre o crânio e contra choques 
elétricos. Cor laranja. 

 

R$ 45,00 

 
 
 
 
 
 
1 03 Um R$ 135,00 

 Total do Lote 31      R$ 135,00 

LO
TE

 3
2 

32
.1

 

Luva de segurança isolante de 
borracha. Para ser utilizada em 
situações de risco de choque elétrico. 
Confeccionada em borracha de acordo 
com as normas específicas ASTM 
D120/NBR 10622. Tipo II, 1Kv (1000 
Volts). Tamanho 9 ½. Proteção das 
mãos do usuário contra choques 
elétricos. 

 

R$ 218,99 

 
 
 
 
1 03 Par R$ 

2.189,90 

32
.2

 

Luva de cobertura para luva de 
segurança isolante de borracha. Luva 
de segurança em vaqueta, tira de 
reforço externo em vaqueta entre os 
dedos polegar e indicador, costura de 
reforço na palma, elástico no dorso para 
ajustes. Tamanho único. Proteção das 
mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e 
perfurantes. 

 

R$ 24,42 

 
 
 
 
 
1 03 Par R$ 73,26 

  Total lote 32      R$2.263,16 

LO
TE

 3
3 

33
.1

 

Kit Protetor Facial. Protetor facial 
confeccionado em policarbonato verde, 
com cerca de 170 mm de altura e 230 
mm de largura. Um suporte (queixiera) 
confeccionado de material plástico 
preto é encaixado na parte inferior do 
visor por meio de três pinos plásticos. 
O visor é fixado a um suporte 
(basculante) confeccionado de plástico 
preto em forma de arco e preso através 

R$ 120,00 

 
 
 
 
1 03 Um R$ 360,00 



Página 41 de 55 
 

de pinos plásticos e fixados nas hastes 
também de material plástico preto, que 
por sua vez, é encaixada nas fendas 
laterais do casco do capacete. Um 
protetor de detritos confeccionado em 
material plástico pode ou não ser 
montado na parte superior do arco e da 
aba do capacete. Proteção dos olhos e 
face do usuário contra impacto de 
partículas volantes multidirecionais, 
luminosidade intensa e agentes 
térmicos provenientes de ar elétrico. 
Deverá ter Certificado de Aprovação 
(CA) compatível com o capacete. 

33
.2

 

Kit Protetor Facial. Protetor facial 
confeccionado em policarbonato incolor 
(trabalhos noturnos), com cerca de 170 
mm de altura e 230 mm de largura. Um 
suporte (queixiera) confeccionado de 
material plástico preto é encaixado na 
parte inferior do visor por meio de três 
pinos plásticos. O visor é fixado a um 
suporte (basculante) confeccionado de 
plástico preto em forma de arco e preso 
através de pinos plásticos e fixados nas 
hastes também de material plástico 
preto, que por sua vez, é encaixada nas 
fendas laterais do casco do capacete. 
Um protetor de detritos confeccionado 
em material plástico pode ou não ser 
montado na parte superior do arco e da 
aba do capacete. Proteção dos olhos e 
face do usuário contra impacto de 
partículas volantes multidirecionais. 
Deverá ser compatível com trabalho em 
atividades elétricas e ter Certificado de 
Aprovação (CA) compatível com o 
capacete. 

 

R$ 120,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 03 un R$360,00 

33
.3

 

Capacete de Segurança a ser utilizado 
juntamente com o Kit protetor Facial. 
Capacete de segurança com aba frontal, 
classe B, com jugular e carneira com 
regulagem através de catraca e tira 
absorvente de suor. Proteção da cabeça 
do usuário contra impactos de objetos 
sobre o crânio e contra choques 
elétricos. Deverá ter Certificado de 
Aprovação (CA) compatível com o Kit 

R$ 45,00 

 
 
 
 
1 03 un. R$ 135,00 
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protetor facial. Cor laranja. 

  Total do lote 33      R$ 855,00 

LO
TE

 3
4 

34
.1

 

Camisa Retard Chamas cinza com fita 
verde e prata. Camisa de segurança 
confeccionada em uma camada de 
tecido Unisafe Slim FR, composta por 
88% de algodão, e 12% poliamida, 
ATPV 9,9 cal/cm². Possui um bolso 
frontal. Proteção do tronco e membros 
superiores do usuário contra agentes 
térmicos provenientes de arco elétrico e 
fogo repentino. 
Diversos tamanhos (M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 165,00 

 
 
 
 
 
4 08 un. R$ 

1.320,00 

34
.2

 

Calça Retard Chamas cinza com fita 
verde e prata. Calça de segurança 
confeccionada em uma camada de 
tecido Unisafe Slim FR, composta por 
88% de algodão, e 12% poliamida, 
ATPV 9,9 cal/cm². Possui dois bolsos 
frontais e ao menos um traseiro. 
Proteção das pernas do usuário contra 
agentes térmicos provenientes de arco 
elétrico e fogo repentino. 
Diversos tamanhos (M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 170,00 

 
 
 
 
 
6 12 Um R$ 

2.040,00 

  Total do Lote 34   

 

  R$3.360,00 

35 

Calçado de segurança para eletricistas. 
Calçado ocupacional, tipo botina, com 
cadarço, sem biqueira de proteção, 
palmilha interna removível, com solado 
bidensidade que garanta proteção 
contra choque elétrico. Proteção dos pés 
do usuário contra riscos de natureza 
leve, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra choque elétrico. 
Cor: Preta. 
Diversos tamanhos (numerações de 39 
a 45). 

 

R$ 52,00 

 
 
 
 
 
 
4 08 Par R$ 416,00 

 Total do Lote 35      R$ 416,00 
 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA MECÂNICOS 
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36 

Creme protetor de segurança. Creme de 
proteção classificado como 
hidrossolúvel e Óleo Resistente, Grupo 
02. Proteção dos membros superiores 
do usuário contra riscos provenientes 
de produtos químicos: tolueno, xileno, 
benzina, thinner, águarraz, gasolina, 
óleo mineral, óleo diesel, querosene, 
pós em geral, ácido fosfórico diluído a 
15%, Ácido Clorídrico diluído a 15%, 
Ácido Sulfúrico diluído a 15%, Ácido 
Acético diluído a 10% e hidróxido de 
sódio diluído a 10%. 
Bisnaga individual com, no mínimo, 
200 gramas. 

. 

R$ 9,00 

 
 
 
 
 
 
 

12 24 un R$ 216,00 

 Total do Lote 36      R$   216,00 

37 

Vestimenta tipo avental barbeiro (1,20 x 
0,80m). Avental de segurança 
confeccionado em raspa, com tiras em 
raspa para ajustes, costura em aramida, 
possuindo mangas compridas com 
elástico na ponta. Proteção do tronco e 
membros superiores do usuário contra 
agentes abrasivos e escoriantes, contra 
agentes térmicos (pequenas chamas, 
calor de contato, convectivo, radiante e 
metais fundidos) e contra agentes 
térmicos provenientes de operações de 
soldagem e processos similares. 

 

R$ 243,20 

 
 
 
 
 
 
1 02 un R$ 486,40 

 Total do lote 37      R$  486,40 

38 

Perneira de segurança confeccionada 
em raspa, fechamento em velcro, 
metatarso e fivela metálica par ajuste. 
Proteção das pernas do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes e 
térmicos provenientes de operações de 
soldagem e processos similares. 

 

R$ 18,50 

 
 
 
1 02 Par R$ 37,00 

 Total do lote 38      R$ 37,00 

39 

Calçado de Segurança tipo botina, com 
fechamento em cadarço confeccionado 
em couro hidrofugado. Palmilha 
interna em EVA antimicrobiana, solado 
de poliuretano (PU) bidensidade 
injetado diretamente no cabedal. 
Deverá possuir biqueira de aço com 
resistência a impactos de até 200 Joules. 
Proteção dos pés do usuário contra 
impactos de quedas de objetos sobre os 

 

R$ 74,10 

 
 
 
 
2 04 Par R$ 296,40 
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artelhos e contra agentes abrasivos e 
escoriantes. Deverá possuir resistência 
ao escorregamento e solado resistente 
ao óleo combustível. 
Cor: preta. 
Diversos tamanhos (numerações de 39 
a 45). 

 Total do Lote 39      R$ 296,40 

40 

Máscara de solda de auto-
escurecimento. Deverá possuir proteção 
permanente contra as radiações 
prejudiciais UV (ultravioleta) e IV 
(infravermelha). Deverá possuir 
sistema para escurecimento automático, 
ajustando-se conforme o brilho da 
solda. Alimentação através de 02 
baterias, com vida útil de até 07 anos, 
possuindo, no mínimo, dois anos de 
garantia. Equipamento deverá vir 
completo para uso, incluindo o suporte 
de cabeça (carneira) com aparador de 
suor, sistema de ajuste múltiplo, lente, 
baterias, etc. 

 

R$ 248,07 

 
 
 
 
 
 
 
1 02 un R$ 496,14 

 Total do lote 40      R$  496,14 
 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADES DE ROÇADA/MOTOSSERRA 

41 

Avental de Segurança confeccionado 
em raspa, tiras em raspa presas no 
pescoço e na cintura, fivelas metálicas 
para ajustes. Proteção do tronco do 
usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes e térmicos.    

R$ 18,00 

 
 

10 20 un R$ 360,00 

 Total do Lote 41      R$   360,00 

42 

Capacete florestal. Equipamento 
composto por capacete de segurança 
classe B, tipo II, estando acoplados 
protetor auditivo, com atenuação 
mínima NRRsf de 19 dB e protetor 
facial em malha plástica. O protetor 
auditivo deverá possuir sistema de 
clipe que possibilite levantar as conchas 
no momento de instalação do 
equipamento. Deverá acompanhar com 
jugular.  Proteção da cabeça do usuário 
contra impactos de objetos sobre o 
crânio e choques elétricos. Proteção da 
face e do sistema auditivo. 

 

R$ 103,00 

 
 
 
 
 
 
4 08 un R$ 824,00 

 Total do lote 42      R$  824,00 
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43 

Perneira de segurança que ofereça 
proteção anti-corte e para animais 
peçonhentos. Perneira de segurança 
confeccionada em couro sintético 
duplo, possui 03 talas de polipropileno, 
costura em linha de poliéster reforçadas 
com fechamento em velcro com 
orifícios nas laterais para ventilação. 
Proteção das pernas e peito do pé do 
usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes e térmicos.  
Medidas mínimas: 42 cm de altura, por 
52 cm de panturrilha e 46 cm do 
tornozelo, considerando a perneira 
aberta. 

 

R$ 40,82 

 
 
 
 
 
 
 

20 40 Par R$ 
1.632,80 

 Total do Lote 43      R$ 
1.632,80 

44 

Calça anti-corte para trabalho com 
motosserra. Calça de segurança 
confeccionada em tecido que ofereça 
proteção contra cortes no trabalho com 
motosserra. Proteção das pernas do 
usuário contra agentes mecânicos 
provenientes de operações com 
motosserra. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, EXG, 
etc.). 

 

R$ 239,00 

 
 
 
 
 
1 01 un R$ 717,00 

 Total do Lote 44      R$   717,00 
 EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM ALTURA 

45 

Capacete se segurança, classe A, sem 
aba, casco externo em ABS com 
suspensão PP, tira absorvente de suor e 
regulagem da carneira por catraca. 
Jugular confeccionada em fitas de 
poliéster com três pontos de ancoragem 
na parte interna do casco. Cor laranja. 

 

R$ 162,23 

 
 
 
3 06 un R$ 973,38 

 Total do lote 45      R$   973,38 

LO
TE

 4
6 

46
.1

 

Cinturão tipo paraquedista integrado 
com cinturão de segurança tipo 
abdominal, para proteção contra queda, 
posicionamento e restrição em 
Trabalhos em Altura. Deverá possuir 
ancoragem peitoral, nos ombros, dorsal 
e posicionamento. Fivelas de engate 
rápido e alças porta ferramentas. 
Suporte abnominal almofadado. 
Capacidade de carga mínima de 100 kg. 

 

R$ 504,00 

 
 
 
 
 
2 04 un R$ 

2.016,00 
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46
.2

 

Talabarte Y ABS elástico, com ganchos 
em aço, com abertura de 55mm dupla 
trava e mosquetão.  
Capacidade de carga mínima de 100 kg. 
(Deve ser compatível como o 
Certificado de Aprovação do Cinto) 

 

R$ 261,00 

 
 
2 04 un R$ 

1.044,00 

46
.3

 

Talabarte de posicionamento regulável. 
Capacidade de carga mínima de 100 kg. 
(Deve ser compatível como o 
Certificado de Aprovação do Cinto) 

 
R$ 319,60 

 
 
1 02 un R$ 639,20 

  Total do lote 46      R$ 
3.699,20 

47 

Adaptador de ancoragem tipo cinta 
cruzada, confeccionada em fita de 
poliéster de 1,80 m de comprimento. 
Deverá possuir dois anéis D nas 
extremidades, sendo um com abertura 
maior para permitir o enforcamento da 
fita sobre a estrutura. Possuir capa 
protetora de 3” de largura. 

 

R$ 532,01 

 
 
 
1 02 un R$ 

1.064,02 

 Total do lote 47      R$ 
1.064,02 

48 

Corda Kernmantle para Trabalho em 
Altura, de 12 mm, trançada para uso 
em trava-quedas. Conforme ABNT 
NBR 15986. 10 metros de comprimento 
cada. 

 R$ 2,82 

 
 

50 100 Metr
o R$ 282,00 

 Total do Lote 48      R$ 282,00 

49 

Trava quedas com extensor para corda 
Kernmantle, para Trabalho em Altura. 
Utilizada para deslocamentos verticais 
e backup, específico para ser utilizado 
com corda de segurança Kernmantle de 
12 mm.  

R$ 90,49 

 
 
 
2 04 unid

. R$ 361,96 

 Total do lote 49      R$ 361,96 

50 

Descensor STOP, para utilização com 
corda Kernmantle para Trabalho em 
Altura. Utilizado com corda de 
segurança Kernmantle de 12 mm. 
Deverá possuir sistema auto blocante, 
que permita controlar a velocidade de 
descida.   

 

R$ 
2.104,63 

 
 
 
1 02 un R$ 

4.209,26 

 Total do Lote 50      R$ 
4.209,26 

51 

Mosquetão MGO com trava, 
capacidade de carga de 25 KN, trava 
dupla automática. Abertura mínima de 
55 mm.  

R$ 70,00 

 
 
1 02 un R$ 140,00 
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 Total do Lote 51      R$ 140,00 

52 

Mosquetão oval em aço com dupla 
trava de segurança automática, 
abertura de 20mm, capacidade de carga 
de 25 KN.  

R$ 71,62 

 
6 12 un R$ 859,44 

 Total do Lote 52      R$ 859,44 

53 

Vara telescópica completa. Vara 
telescópica confeccionada em alumínio 
com regulagem telescópica de 2,5 a 7 
metros. Deverá vir acompanhada de 
gancho confeccionado em alumínio, 
com abertura de 110 mm para fixação 
em cabo telescópico. Capacidade de 
carga mínima de 160 kg. 

 

R$ 
2.300,00 

 
 
 
 
1 01 un R$ 

4.600,00 

 Total do Lote 53      R$ 
4.600,00 

54 

Linha de vida móvel em fita sintética 
com 20 metros de comprimento com 
catraca para regulagem e bolsa para 
acomodação. Espessura da fita 38 mm. 

 
R$ 520,00 

 
 
1 01 un R$ 

1.040,00 

 Total do Lote 54      R$ 
1.040,00 

55 Bolsa porta ferramentas (Para trabalho 
em altura) 

 

R$ 100,00 

 
 
5 10 un R$ 

1.000,00 

 Total do Lote 55      R$ 
1.000,00 

56 Corda de serviço para utilização com 
bolsa porta ferramentas, etc. Ø 08mm. 

 

R$ 1,16 

 
100 200 Metr

o R$ 232,00 

 Total do Lote 56      R$ 232,00 
 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM COZINHAS 

57 

Luva de malha de aço. Luva de 
segurança confeccionada em aço 
inoxidável ou material similar que 
atenda a legislação sanitária, devendo 
ser atóxica e apresentar alta resistência. 
Proteção das mãos do usuário contra 
cortes por facas manuais e objetos 
cortantes similares. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 460,09 

 
 
 
 
 

10 23 Par R$ 
10.582,07 

 Total do Lote 57      R$ 
10.582,07 
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58 

Luva de segurança tricotada em ponto 
meia, confeccionada com um fio de 
fibra sintética, composto por 
multifilamentos fios sintéticos de 
poliamida, tendo em sua alma interna 
dois fios de aço inoxidável com 
diâmetro, de no mínimo, 0,08mm, 
revestido por multifilamento de fios 
sintéticos de poliamida, em 
movimentos helicoidais. Deverá 
apresentar resistência, de no mínimo: 2 
– resistência à abrasão; 4 – resistência 
ao corte por lâmina; 4 – resistência ao 
rasgamento;  
Proteção das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 28,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 37 Par R$ 
1.054,87 

 Total do Lote 58      R$ 
1.054,87 

59 

Luva para proteção contra agentes 
térmicos. Luva de segurança com 
extensão mínima de 45 cm, de modo a 
proteger as mãos e antebraço. Proteção 
das mãos do usuário contra agentes 
térmicos, com proteção de temperatura 
de trabalho de até 300°C. Equipamento 
a ser utilizado em cozinhas industriais. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 80,66 

 
 
 
 
 
8 16 Par R$ 

1.290,56 

 Total do Lote 59      R$ 
1.290,56 

60 

Luva para proteção contra agentes 
mecânicos e químicos. Luva de 
segurança confeccionada em borracha 
nitrílica, sem forro, clorinada, palma 
antiderrapante em alto relevo. Proteção 
das mãos do usuário contra agentes 
abarasivos, cortantes e perfurantes e 
contra agentes químicos (bases 
inorgânicas (K), ácidos minerais 
inorgânicos (L), ácidos minerais 
inorgânicos, oxidantes (M), bases 
orgânicas (O), peróxidos (P), ácidos 
minerais inorgânicos (S)). (Para lavar 
louça, etc.). 
Comprimento de aproximadamente 45 

 

R$ 24,63 

 
 
 
 
 
 
 

15 30 Par R$ 738,90 
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cm e espessura de aproximadamente 
0,55mm. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 Total do Lote 60      R$ 738,90 

61 

Calçado de segurança ocupacional, tipo 
sapato baixo, cabedal em couro, forro 
da gáspea em material não tecido, 
fechamento através de fecho de contato 
(velcro), forro lateral em material têxtil, 
palmilha de montagem em não tecido 
fixada pelo sistema strobel, palmilha 
interna em material não tecido, solado 
antiderrapante à base de PU 
(poliuretano) bidensidade injetado 
diretamente no cabedal, resistente ao 
óleo combustível.  
Proteção dos pés do usuário contra 
riscos de natureza leve e contra agentes 
abrasivos e escoriantes. 
Cor branca. 
Diversos tamanhos (numerações de 33 
a 41). 

 

R$ 50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 30 Par R$ 
1.500,00 

 Total do Lote  61   

 

  

R$ 
1.500,00 

 
 
 

 UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

LO
TE

 6
2 

62
.1

 

Calça padrão, com elástico e cordão, 
com dois bolsos frontais e um traseiro. 
Faixa refletiva de 2,5 cm, sendo uma 
faixa por perna, abaixo do joelho. Sem 
serigrafia. Tecido Brim pesado, cor 
laranja.  
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 49,90 

 
 
 
 

50 100 un R$ 
4.990,00 

62
.2

 

Guarda-pó 3/4 manga longa, com um 
bolso superior esquerdo e 02 bolsos 
inferiores chapados. Com serigrafia no 
bolso do peito e nas costas. Com uma 
faixa refletiva de 2,5 cm na altura do 
peito tanto no tronco como nas mangas. 
A serigrafia no bolso do peito contém o 
Brasão do Município e abaixo do 
Brasão os dizeres “Município de Ivoti”, 
nas dimensões aproximadas de 9,5cm 
(b) x 7,5cm (h). No verso do guarda-pó, 

 

R$ 65,00 

 
 
 
 
 

25 50 un R$ 
3.250,00 
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serigrafia corresponde ao Brasão do 
Município (14cm (b) x 15,5cm (h)) e 
abaixo os dizeres “Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos” (24,5cm 
(b) x 4cm (h)) – em duas linhas.  
Guarda-pó na cor laranja. Serigrafia na 
cor branca. 
Tecido Brim pesado, cor laranja.  
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

  Total do Lote 62      R$8.240,00 

LO
TE

 6
3 

63
.1

 

Camiseta manga curta, gola redonda, 
com serigrafia no peito esquerdo e 
costas. Serigrafia frontal (peito 
esquerdo) contendo o Brasão do 
Município e abaixo do Brasão os 
dizeres “Município de Ivoti”, nas 
dimensões aproximadas de 10cm (b) x 
7,5cm (h). No verso da camiseta, 
serigrafia corresponde ao Brasão do 
Município (14cm (b) x 15,5cm (h)) e 
abaixo os dizeres “Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos” (24,5cm 
(b) x 4cm (h)) – em duas linhas.  
Camiseta na cor cinza. Serigrafia na cor 
verde. 
Tecido Poliviscose cinza mesclado. 
OBS.: b=base e h=altura 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 100 un R$ 
2.000,00 

63
.2

 

Camiseta manga longa, gola redonda, 
com serigrafia no peito esquerdo e 
costas. Serigrafia frontal (peito 
esquerdo) contendo o Brasão do 
Município e abaixo do Brasão os 
dizeres “Município de Ivoti”, nas 
dimensões aproximadas de 10cm (b) x 
7,5cm (h). No verso da camiseta, 
serigrafia corresponde ao Brasão do 
Município (14cm (b) x 15,5cm (h)) e 
abaixo os dizeres “Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos” (24,5cm 
(b) x 4cm (h)) – em duas linhas.  
Camiseta na cor cinza. Serigrafia na cor 
verde. 
Tecido Poliviscose (67% poliéster e 33% 
viscose) cinza mesclado.  
OBS.: b=base e h=altura 

 

R$ 25,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 100 un R$ 
2.500,00 
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Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

  Total do Lote 63      R$4.500,00 

64 

Macacão manga longa, punho boca 
canhão. Com bolso superior, dois 
bolsos frontais e um traseiro. Com 
serigrafia no bolso do peito e nas costas. 
A serigrafia no bolso do peito contém o 
Brasão do Município e abaixo do 
Brasão os dizeres “Município de Ivoti”, 
nas dimensões aproximadas de 9,5cm 
(b) x 7,5cm (h). No verso do macacão, 
serigrafia corresponde ao Brasão do 
Município (14cm (b) x 15,5cm (h)) e 
abaixo os dizeres “Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos” (24,5cm 
(b) x 4cm (h)) – em duas linhas.  
Macacão na cor Azul Royal. Serigrafia 
na cor branca. 
Tecido Brim pesado Azul Royal. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 04 un R$ 400,00 

 Total do Lote 64      R$ 400,00 
 NOVOS UNIFORMES (SOLICITADOS PELOS MECÂNICOS) 

LO
TE

 6
5 

65
.1

 

Jaleco curto na altura do quadril, 
abertura frontal com 04 botões, gola 
com 01 perponto simples. Possui um 
bolso superior esquerdo e 02 bolsos 
inferiores chapado. Com serigrafia no 
bolso do peito e nas costas. A serigrafia 
no bolso do peito contém o Brasão do 
Município e abaixo do Brasão os 
dizeres “Município de Ivoti”, nas 
dimensões aproximadas de 9,5cm (b) x 
7,5cm (h). No verso do jaleco, serigrafia 
corresponde ao Brasão do Município 
(14cm (b) x 15,5cm (h)) e abaixo os 
dizeres “Secretaria de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos” (24,5cm (b) x 4cm 
(h)) – em duas linhas.  
Jaleco Brim pesado na cor Azul Royal. 
Serigrafia na cor branca. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 35,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 04 un R$ 140,00 
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65
.2

 

Calça padrão, com elástico e cordão, 
com dois bolsos frontais e um traseiro. 
Faixa refletiva de 2,5 cm, sendo uma 
faixa por perna, abaixo do joelho. Sem 
serigrafia. Tecido Brim pesado, cor 
azul. 
Diversos tamanhos (P, M, G, GG, XG, 
etc.). 

 

R$ 35,00 

 
 
 
 

02 04 un R$ 140,00 

  Total do Lote 65      R$ 280,00 
 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA  

66 

Cavalete para sinalização de “PISO 
MOLHADO”. A ser utilizado para 
sinalização de alerta em ambientes com 
piso molhado/escorregadio. Fabricado 
em plástico, na cor amarela. Dimensões 
mínimas: 30 cm (largura), 62 cm (altura, 
quando fechado).  

R$ 38,00 

 
 
 

50 100 un R$ 
3.800,00 

 Total do Lote 66      R$ 
3.800,00 

67 Fita zebrada 70mm x 200 metros. 
 

R$ 7,15 
 

25 50 un R$ 357,50 

 Total do Lote 67      R$  357,50 

68 Cone com 75cm de altura e base em 
borracha de 04 kg.  

 

R$ 22,85 

 
 

40 80 un R$ 
1.828,00 

 Total do lote 68      R$ 
1.828,00 

69 

Bandeira para sinalização viária das 
frentes de trabalho. Bandeira de 
sinalização 30x35cm, fabricado em 
material plástico flexível com malha 
interna, soldado eletronicamente, 
mastro de madeira, plástico ou outro 
material que ofereça rigidez e 
resistência necessária ao seu uso. Cor 
laranja. Mastro com comprimento de 
aproximadamente 60 cm. 

 

R$ 30,00 

 
 
 
 
5 10 un R$ 300,00 

 Total do Lote 69      R$ 300,00 

70 

Cordão/Fita de isolamento de área, a 
ser utilizado juntamente com os cones 
de sinalização, de modo a evitar a 
passagem de pedestres na área de 
trabalho. O cordão/fita deverá ser 
confeccionado em material de alta 
resistência, sendo reutilizado em outros 
serviços.   

R$ 55,00 

 
 
 
 
1 02 un R$ 110,00 
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Dispositivo composto de carretel 
recolhedor de fita com fita de 
sinalização para isolamento de área na 
cor laranja, com comprimento de 30 
metros. 
Cor: laranja. 
OBS: Padrão RGE. 

 Total do Lote 70      R$ 110,00 
 
OBSERVAÇÃO: 
 Deverão estar inclusas na proposta todas as despesas decorrentes da compra, 
inclusive o valor do frete. 
 Todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deverão ser de boa qualidade, 
atendendo às Normas Técnicas aplicáveis no que couber, a fim de garantir sua qualidade, 
possuindo ainda Certificado de Aprovação (CA) válido. 
 Foram utilizadas imagens de modo a ilustrar os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), porém cabe destacar que as imagens são meramente ilustrativas, ou seja, 
servem apenas de parâmetro de modo a facilitar a identificação do item pelo fornecedor. 
 Todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) quando não forem de tamanho 
único, o fornecedor deve estar ciente de que poderão ser solicitados os equipamentos em 
diversos tamanhos, conforme necessidade da Administração. A Administração deverá, no 
ato da solicitação informar as quantidades referentes ao tamanho de cada item, caso essa 
informação não tenha sido especificada, solicita-se que a empresa entre em contato e somente 
envie o pedido após a confirmação dessa informação, de modo a evitar o envio de remessa 
com tamanho incorreto. 
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ANEXO VIII 
                  REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 
Conforme Cláusula 15, do Edital e Ata de Registro de Preços (Anexo I), eventuais 
solicitações de realinhamento dos preços devem seguir o procedimento. 
 
1. Justificar o pedido de realinhamento (explicando quais as circunstâncias de mercado, 
enfim qual o problema que ocasionou o aumento ou diminuição dos preços). 
2. Juntar fotocópias de Notas Fiscais, tabelas de preços de fabricantes, lista de preços, de 
matérias-primas e/ou comprovantes que comprovem o alegado na justificativa. 
3. Ingressar no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ivoti, sito na Av. 
Presidente Lucena, nº3527, Centro, Ivoti/RS. 
 4. Dirigir o pedido de realinhamento dos preços ao Setor de Licitações - Secretaria de 
Administração. 
 5. As empresas detentoras do 1º, 2º e 3º lugar, podem ser chamadas a contratar, nesta 
ordem, daí a importância de ingresso no Protocolo da Prefeitura Municipal, tão logo 
ocorra alteração dos custos que justifique o realinhamento de preços, para evitar estorno 
de empenhos e atrasos nas entregas bem como outros transtornos. 
6. O pedido de realinhamento dos preços será calculado pelos praticados no mercado. 
Poderá acarretar pesquisa de preços, junto aos demais fornecedores com preços 
registrados, podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de fornecedor, devido 
a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. A preferência na revisão dos 
preços, em igualdade de condições, será ao detentor do Registro de Preços. 
7. Os pedidos de realinhamento dos preços, se necessário tal equilíbrio, só serão aceitos 
com intervalos de periodicidade de 60 dias entre um e outro eventual pedido, devendo a 
solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias do mês subseqüente ao bimestre 
citado. 
 

 
___________________________________________ 

 Assinatura do Representante Legal 
 (identificar assinatura) 
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