
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2013
REGISTRO DE PREÇOS

                      O Município de Ivoti/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Av. 
Presidente  Lucena,  Centro,  através  do  Prefeito  Municipal,  torna  público,  para 
conhecimento  dos  interessados,  que  estará  realizando  licitação,  na  modalidade  de 
Concorrência,  tipo  “Menor  Preço”,  tendo  por  finalidade  o  REGISTRO  PREÇOS 
unitários para o fornecimento de materiais hidráulicos, especificados no Anexo I deste 
Edital, que se regerá pelas normas gerais da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Municipal nº 59 de 
17 de maio de 2013,  e  as  condições  deste  Edital.  Os documentos  de habilitação e as 
propostas de preços serão recebidos e abertos em sessão pública a ser realizada conforme 
abaixo indicado:

                             HORA: 14 horas  DATA: 02 de julho de 2013    LOCAL: Prefeitura 
Municipal de Ivoti

 1. DO OBJETO
 1.1. A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço 
unitário dos bens especificados  no Anexo I deste Edital, para constarem em registro de 
preços.

 2. DO FORNECIMENTO 
 2.1. As quantidades dos bens que vierem a ser adquiridos serão definidos 
na  respectiva  Nota  de  Empenho  (ou  instrumento  equivalente),  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.
 2.2. O prazo de entrega deverá ser  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  do 
recebimento  da  Nota  de  Empenho,  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.

 3.  DAS  CONDIÇÕES  DE  PARTICIPAÇÃO  E  FORMA  DE 
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS
 3.1.Os interessados em participarem da presente licitação, deverão estar 
representados por pessoa credenciada autorizada à prática de todos os atos e termos do 
procedimento.

 3.2. A  documentação  e  as  propostas  serão  recebidas  pela  Comissão  de 
Licitação no dia,  local  e  horário mencionados no preâmbulo,  em envelopes distintos, 
fechados que obrigatoriamente deverão conter, na sua parte externa frontal as seguintes 
inscrições:

AO
MUNICÍPIO DE IVOTI
EDITAL nº 001/2013

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)



AO

MUNICÍPIO DE IVOTI
EDITAL nº 001/2013
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 

3.2 – O envelope nº 1 deverá conter: 

3.2.1 – Habilitação Jurídica:
a) Cédula de identidade dos sócios ou diretores;
b) Registro comercial no caso de empresa individual;
c)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor, 

devidamente registrado no caso de sociedade comercial, acompanhado de documentos 
de eleição de seus diretores, no caso de sociedade por ações.

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).

3.2.2 – Regularidade Fiscal:
a) Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica 

(CNPJ);
b) 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 atividade;

c) Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e 
Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante;

d) Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS);

f) Certidão Negativa de Dívida Ativa com a União expedida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional; 

g) Prova de regularidade salarial através da Certidão Negativa de 
Débitos, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante.

           3.2.3 - Qualificação Técnica:
            a) Declaração formal, sob as penas da lei, firmada pelo representante 
legal  da licitante,  de possuir  condições  de fornecer,  durante o prazo de validade do 
registro de preços, bens de iguais características ao que se encontram descritos no Anexo 
deste Edital, em quantidade compreendida das informadas.
           b) Declaração de que recebeu e concordar com todas as cláusulas do 
Edital;  contendo  Nome,  CPF,  RG  ,  cargo  do  responsável  legal  e  forma  de  contato 
(telefone/e-mail).



      3.2.4 - Qualificação Econômico-financeira:
                  a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 
exigíveis e apresentadas na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, registrado na Junta Comercial, devidamente assinado pelo responsável técnico 
e diretor da empresa, com a apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do 
Livro Diário, sendo que serão utilizados os seguintes indicadores para verificação da 
situação financeira da empresa:

- Índice de Liquidez Geral (LG)
- Índice de Liquidez Corrente – (LC)
- Índice de Solvência Geral – (SG)

LG = AC + RLP    Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

LC = AC    Igual ou superior a 1,0
          PC

SG =  A REAL   Igual ou superior a 1,0
                      PC + ELP

AC = Ativo Circulante.
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível a Longo Prazo
A REAL = Ativo total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro, 
tais como ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, 
etc.

b) Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Concordata,  expedida  pelo 
distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica,  com  prazo  não  superior  a  trinta  (30)  dias, 
contados da data do recebimento dos envelopes. 
 

3.2.5 – Cumprimento do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição 
Federal, por meio de declaração da proponente de que não possui em seu quadro de 
funcionários menores de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
menores de dezesseis (16) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de catorze (14) anos.

3.2.6 –  Se o proponente  se  fizer  representar,  deverá apresentar  o 
original  da  procuração  ou  carta  de  credenciamento,  outorgando  com  poderes  ao 
representante para decidir a respeito de todos os atos referentes a esta Licitação; e, em se 
tratando de sócio ou presidente, deverá apresentar documento de identificação.

3.2.7 -  Todos  os  documentos  constantes  dos  itens  3.2.1  a  3.2.5 
deverão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário 
do Município, ou publicação em órgão da imprensa local.

3.3  -  A  pessoa  jurídica  que  pretender  se  utilizar  dos  benefícios 
previstos  nos  art.  42  a  45  da  Lei  Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006, 
disciplinados nos itens 3.4 e 5.1 a 5.4 deste edital, deverão apresentar, no envelope de 
habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 3.2 deste 
edital.



3.3.1  -  As cooperativas  que  tenham auferido,  no ano calendário 
anterior, receita bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), 
gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro  de  2006,  disciplinados  nos  itens  3.4  e  5.1  a  5.4  deste  edital,  conforme  o 
disposto  no  art.  34,  da  Lei  11.488,  de  15  de  junho  de  2007,  desde  que  também 
apresentem, no envelope de habilitação,  declaração, firmada por contador, de que se 
enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos 
no item 3.2 deste edital.

3.4 -  A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa  que  atender  ao  item  3.3.1,  que  possuir  restrição  em  qualquer  dos 
documentos  de  regularidade  fiscal,  previstos  no  item  3.2.2,  deste  edital,  terá  sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora 
do certame.

3.4.1  -  O  benefício  de  que  trata  o  item  anterior  não  eximirá  a 
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

3.4.2 - O prazo de que trata o item 3.4 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.

3.4.3 -  A não regularização da documentação, no prazo fixado no 
item 3.4, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
previstas no item 12 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.

3.5 – O envelope nº 2 deverá conter: 
                 O envelope de nº 2 "PROPOSTA DE PREÇO" deverá conter a 
proposta de preços, digitada em uma via, datada e assinada pela proponente, isenta de 
emendas,  rasuras,  ressalvas  e/ou  entrelinhas,  contendo,  necessariamente,  além  dos 
elementos mencionados no Anexo I, as seguintes condições:
a) Orçamento discriminativo dos materiais a serem fornecidos, já incluídas as despesas 
com encargos fiscais,  comerciais e trabalhistas de qualquer espécie,  com atendimento 
integral das especificações técnicas e condições de fornecimento constantes no Anexo I 
deste Edital, indicando a cotação do preço unitário correspondente, em moeda nacional, 
aceitando-se duas casas decimais após a vírgula.
b) Os preços serão básicos para a data de recebimento das propostas e abrangerão o que 
for  necessário  para  o  fornecimento  completo  e  satisfatório  dos  materiais 
correspondentes, desclassificando-se a oferta que informar condição diversa.

 4 – Do Julgamento
           4.1 –  O julgamento das propostas será realizado em função do 

MENOR PREÇO POR ITEM, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de 
acordo com as especificações do Edital e ofertar o menor preço unitário. 
           4.2. Serão sumariamente desclassificadas as propostas cujos preços 
exorbitarem daqueles praticados no mercado, para fornecimento semelhante, ou forem 
manifestamente inexeqüíveis, na forma da lei (Lei nº 8.666/93, art. 48, II).



4.3  – Esta Licitação será processada e julgada com observância do 
previsto nos artigos 43 e 44, com seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações.

4.4  –  Em  caso  de  empate  entre  duas  ou  mais  propostas,  após 
obedecido o disposto do § 2º do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666, será utilizado o sorteio, 
em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

4.5 -   Serão desclasificadas as propostas com os valores unitários 
que ultrapassarem em 10% do valor estimado.

 5- CRITÉRIO DE DESEMPATE
5.1 -  Como critério de desempate, será assegurada preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem ao item 3.3 e 3.3.1, deste edital.

5.1.2  -  Entende-se  como  empate  aquelas  situações  em  que  as 
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como 
pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor valor.

5.1.3  -  A  situação  de  empate  somente  será  verificada  após 
ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de 
recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - 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,  poderá apresentar,  no prazo de 2 (dois)  dias, 
nova  proposta,  por  escrito,  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 5.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no 
prazo e na forma prevista na alínea a deste item.

c)  se  houver  duas  ou  mais  microempresas  e/ou  empresas  de 
pequeno  porte  e/ou  cooperativas  com  propostas  iguais,  será  realizado  sorteio  para 
estabelecer a ordem que serão convocadas para a apresentação de nova proposta,  na 
forma das alíneas anteriores.

5.3  -  Se  nenhuma  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou 
cooperativa, satisfizer as exigências do item 5.2 deste edital, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 -  O disposto nos itens 5.1 à 5.3,  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 (que satisfaça as exigências do 
item 3.3  e 3.3.1, deste edital).

            5.5 -  As demais hipóteses de empate terão como critério de 
desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

               6. DOS RECURSOS
 6.1. Em todas as  fases  da presente licitação,  serão observadas as 
normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos. do art.109 da Lei 8.666/93.



 6.2. Decairá  do direito de impugnar perante a  Administração, os 
termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do 
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso.

 7. PRAZOS
  7.1.  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.
 7.2.  Os PRODUTOS deverão ser entregues no prazo indicado no 
item 2, alínea “2.2” do Edital, ou seja, em até 5 (cinco) dias a contar da emissão da Nota 
de Empenho. 
  7.3. O  prazo  estabelecido  no  item  “7.2”  poderá  ser  prorrogado 
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
 7.4. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses oficiais, contado da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
                                     7.5 . 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.

                                   8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
                                    8.1. 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.
                                    8.2.  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 059/2013 e neste edital.
                                   8.3.  A ata firmada com os licitantes fornecedores observará a minuta 
do Anexo II, bem como do Decreto Municipal nº 059/2013.
                                   8.4 . Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, nos 
termos  definidos  no  subitem  8.2.,  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.
                                   8.5 . Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se 
a fornecer quando solicitado os PRODUTOS 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.
                                   8.6. 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.
                                   8.7. 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.
                                  8.8. 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.
                                  8.9. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os 
subitens 8.6., 8.7. e 8.8. não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

           9. DOS  PAGAMENTOS 
           9.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de até 10 (dez) dias após a 
entrega do objeto e sua conseqüente aceitação.
           9.2 - 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.
                                   9 .3 - O local de pagamento será junto à Tesouraria da Prefeitura 
Municipal, no horário de expediente.

          10. DA  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA
          10.1  -  No atraso superior ao número de dias previstos para os 
pagamentos  constantes  neste  Convite,  responderá  a  contratante  perante a  contratada 
pela atualização monetária, incidente sobre o valor da fatura devida, calculada a partir 
da data do inadimplemento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento, com base 
no INPC (Índice 
de Preços ao Consumidor), ou outro índice que vier a ser definido em lei, pelo número 
de dias em que se verificar a inadimplência, devendo ser objeto de cobrança específica 
mediante faturamento próprio.

         11. DO PREÇO 
         11.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta.
          11.2. Deverá  ser  informado  preço  unitário   de  cada  item,  em 
conformidade com o ANEXO I deste Edital.
         11.3. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem 
todos  os  tributos  (impostos,  taxas,  emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais), 
transporte de material e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada 
neste Edital.
                                 11.4. 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 “12” e Anexo 
III.

         12. REALINHAMENTO DOS PREÇOS
         12.1. 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.
         12.2. 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. 
         12.3. O procedimento para eventuais solicitações de alteração dos 
preços está previsto no Anexo III, deste Edital. 
         12.4. 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.
         12.5. 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 III.

          13. PENALIDADES
                                  13.1. A recusa injustificada das empresas, com propostas classificadas 
na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços, em assinar a Ata de Registro 
de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, e de, cumulativamente, ser-lhe 
cominada uma multa de valor pecuniário equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total atualizado da respectiva proposta, sem prejuízo da aplicação da penalidade 
preconizada pelo inciso III do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93;
            13.2.  Pela inexecução total  ou parcial  do objeto desta licitação, ao 
licitante serão aplicadas as sanções elencadas pelo art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, 
isoladas ou cumulativamente, nos termos da referida norma, sendo que, para tais efeitos, 
é estabelecido que a multa corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global 
atualizado por Nota de Empenho, em caso de infração contratual, e,  a 10% (dez por 
cento)  sobre  o  valor  global  atualizado  por  Nota  de  Empenho,  em  caso  de  rescisão 
contratual  por  inadimplemento absoluto,  sem prejuízo das  demais  sanções  elencadas 
pela citada Lei Federal nº 8.666/93.
       13.3. Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o 
fornecedor sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o 
valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo 
cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias;
        13.4. Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na 
Nota de Empenho, será o fornecedor considerado cancelado do Registro de Preços e 
aplicado multa de 10% (dez por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor dos 
itens ganhos;
        13.5. A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada 
sobre  o  valor  total  dos  itens  ganhos  pelo  fornecedor  e  descontada  dos  pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou pode ser inscrita,  para cobrança como 
dívida ativa do Município, na forma da Lei.
         13.6. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das 
demais sanções, administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com 
as alterações posteriores. 



        13.7. Nenhuma responsabilidade recairá sobre a Administração por 
eventuais perdas e danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do 
contratado e seus prepostos.

         14.  SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR

       14.1. Suspensão: Os preços registrados poderão ser suspensos nos 
seguintes casos:

         14.1.1. 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;
       14.1.2.  pelo  fornecedor,  quando  mediante  solicitação  por  escrito, 
comprovar estar  temporariamente impossibilitado de cumprir  as exigências  do edital 
que deu origem ao Registro de Preços.
       14.2. Cancelamento: 
       14.2.1.  Os  preços  registrados  poderão  ser  cancelados  pela 
Administração, quando:
       14.2.1.1.  o  fornecedor  não  cumprir  as  exigências  do  instrumento 
convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
        14.2.1.2. o fornecedor não tenha retirado o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração;
      14.2.1.3. o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato 
decorrente do Registro de Preços;
     14.2.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do 
contrato decorrente do registro de preços;
     14.2.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados 
no mercado;
     14.2.1.6. por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
     14.2.2. Os preços registrados poderão ser cancelados pelo fornecedor: 
     14.2.2.1. 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. 

    15. DO PROCEDIMENTO
    15.1. No local, dia e horário indicados neste Edital, serão recebidos os 
envelopes  de  nº  01  (Documentação)  e  nº  2  (Proposta  de  Preços),  entregues  por 
representante autorizado da licitante.

   15.2. Após o presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para 
entrega dos invólucros, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos 
quaisquer  adendos  ou modificações  à  documentação e  propostas  já  entregues,  salvo 
quando requisitados pela Comissão, com finalidade meramente elucidativa.
    15.3. Os representantes presentes serão credenciados e iniciada a abertura 
dos  envelopes,  abertos  os  envelopes  de  nº  1,  os  documentos  neles  contidos  serão 
examinados e rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão. 
    15.4. Serão consideradas automaticamente inabilitadas as licitantes que 
não apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos 



que impossibilitem o seu entendimento ou não atendam, satisfatoriamente, as condições 
deste Edital.
    15.5. Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão 
procederá à abertura dos envelopes de nº 2, em sessão pública previamente designada, 
que poderá ser a mesma prevista no subitem 3.5., se presentes os prepostos de todas as 
licitantes e habilitadas ou não, desistirem da faculdade de interposição de recurso, de 
modo expresso, mediante o registro da circunstância em ata.
   15.6.  Após  decorrida  a  fase  de  habilitação,  não caberá  desistência  de 
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão.
   15.7. Abertos os envelopes de nº 2, contendo as propostas, estas serão 
examinadas e rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão.
   15.8. Serão  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem 
irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento, não atendam 
às  especificações  do  edital  ou  contenham  preços  exorbitantes  ou  manifestamente 
inexeqüíveis, na forma da lei.
   15.9. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer 
momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido 
de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes,  nela compreendida a 
veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.
 15.10. De cada fase do procedimento será lavrada ata circunstanciada, que 
será assinada pela Comissão de Licitação e, quando for o caso, pelas licitantes presentes. 

 16. DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS
 16.1. 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.
 16.2. 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.
 16.2.1. 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.
 16.3. Não  será  permitida  a  participação  de  licitantes  sob  forma  de 
consórcio.
 16.4.  As  condições  expressas  no  presente  Edital  e  em  seus  anexos  são 
básicas para o contrato que deles decorrer.

16.5. 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.
 16.6. 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.



 16.7. 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.

16.8. Compõem ainda o presente edital:
-     Anexo I – Planilha de Proposta de Preços.
- Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços.
- Anexo III - Modelo de REALINHAMENTO DOS PREÇOS.

                 Prefeitura Municial de Ivoti, em 28 de  maio de 2013

  

                                                                                               ARNALDO KNEY
                                                                Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se  

Estelio Rogério Klabunde
Secretário da Administração 
   Ciente em  28.05.2013:



ANEXO  I

EDITAL DE CONCORRÊNCIA n°001/2013 PARA REGISTRO DE PREÇOS

                          DO OBJETO:
O registro de preços unitários a que diz respeito esta concorrência tem por 

objeto o fornecimento descrito e especificado abaixo, contratável sob as seguintes 
condições, dentre outras previstas neste edital:

1. Prazo de entrega:
O  prazo  de  entrega  deverá  ser  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  do 

recebimento da  NOTA DE EMPENHO, no local  especificado  na mesma,  sem custos 
adicionais.  O  Secretário  e/ou  servidor  autorizado,  que  receber  o  objeto,  conferirá  a 
quantidade e prazo de validade, após o que assinará a respectiva nota fiscal.

2. Local de Entrega:
Secretaria  de Obras  – Rua Carlos Gomes, nº 167, Centro, na cidade de 

Ivoti/RS. 

 3. Frete/seguro de transporte:
Os custos com tributos, encargos financeiros, frete, entre outros, deverão 

estar inclusos no preço proposto.

4. Condições de Pagamento:
O pagamento será efetuado, no prazo de até 10 (dez) dias após a entrega 

do objeto e sua conseqüente aceitação.

5. Relação de materiais objeto do registro de preços:

                         Conforme segue.
  
Modalidade de Licitação: Concorrência                                             Número:      

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM                         
Abertura: 

 
 
 
 

Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:                                                         IE:
Cidade:                                                   CEP:                  
Telefone:

Item Material Quantidade Un.
Preço 

Estimado
Valor 

Unitário
1 Adaptador PEAD MR 480 pç  R$           2,17  



20mmx3/4"

2
Adaptador PEAD RF 
20mmx3/4" 400 pç  R$           2,71  

3
Adaptador para mangueira 
1.1/2" 10 pç  R$           7,44  

4 Adaptador para mangueira 1” 10 pç  R$           2,39  
5 Adaptador soldável 25x3/4" 150 pç  R$           0,41  
6 Adaptador soldável 50x1.1/2" 20 pç  R$           2,11  
7 Adaptador soldável 60x2" 60 pç  R$           5,74  
8 Adesivo PVC 175g 20 pç  R$           8,68  

9
Borracha Anel Tubo PVC JE 110 
PBA 40 pç  R$           3,08  

10
Borracha Anel Tubo PVC JE 75 
PBA 40 pç  R$           2,58  

11
Borracha Anel Tubo PVC JE 85 
PBA 100 pç  R$           2,93  

12
Borracha Anel Tubo PVC JE 60 
PBA 300 pç  R$           1,25  

13
Bracadeira suprens FAB 25-38 
14mm 10 pç  R$           2,57  

14 Bronze nipel 3/4" 3 pç  R$           7,82  

15
Bucha galvanizada. BSP 
2.1/2x2" 10 pç  R$         21,62  

16
Bucha galvanizada. BSP 
2x1.1/2" 10 pç  R$         13,07  

17 Bucha PVC rosca 1.1/4x1" 10 pç  R$           2,06  
18 Bucha PVC rosca 1x3/4" 50 pç  R$           1,21  
19 Bucha PVC rosca 3/4x1/2" 10 pç  R$           0,43  
20 Cap soldável 60mm 20 pç  R$           4,96  
21 Cap soldável 50mm 10 pç  R$           3,23  

22
Colar de tomada preto PVC 
40X3/4" 40 pç  R$           8,02  

23
Colar de tomada preto PVC 
60x3/4" 200 pç  R$           8,80  

24 Curva soldável 90 50mm 40 pç  R$           7,09  
25 Curva soldável 90 60mm 20 pç  R$         16,32  
26 Fita veda rosca 18x50mm 10 pç  R$           6,72  
27 Flange soldável 50mm 10 pç  R$         15,81  
28 Flange soldável 60mm 20 pç  R$         23,03  

29
Hidrometro Multijato 3/4" m³ 
com par de anel, tubete e porca 300 pç  R$         77,68  

30
Joelho soldável azul latão 
25x3/4" 120 pç  R$           3,63  

31 Joelho PVC rosca 90 3/4" 190 pç  R$           1,33  
32 Joelho soldável 45 25mm 10 pç  R$           0,78  
33 Joelho soldável 45 50mm 10 pç  R$           3,23  
34 Joelho soldável 90 25mm 200 pç  R$           0,39  
35 Junta wiserile WS de 125x 2 pç  R$        479,05  



75mm
36 Kit cavalete adaptador 3/4" 400 pç  R$         31,97  
37 Lixa d'agua G180 30 pç  R$           1,32  
38 Lixa ferro G100 100 pç  R$           1,86  
39 Lixa ferro G120 40 pç  R$           1,93  
40 Luva soldável mista 50x1.1/2" 10 pç  R$         10,25  
41 Luva correr defofo azul JEI 150 40 pç  R$         59,45  
42 Luva correr defofo azul JEI 200 40 pç  R$        102,25  
43 Luva correr PVC JE 110 PBA 180 pç  R$         23,83  
44 Luva correr PVC JE 60mm PBA 160 pç  R$           7,79  
45 Luva correr PVC JE 75mm PBA 40 pç  R$         14,64  
46 Luva correr PVC JE 85mm PBA 40 pç  R$         17,44  

47
Luva dupla compressão 20mm 
PEAD 480 pç  R$           3,84  

48
Luva galvanizada BSP BSP 
2.1/2" 10 pç  R$         33,57  

49
Luva soldável azul latão 
25x3/4" 100 pç  R$           3,36  

50 Luva PVC rosca 3/4" 20 pç  R$           0,89  
51 Luva PVC rosca 1" 20 pç  R$           1,61  
52 Luva soldável 25mm 130 pç  R$           0,39  
53 Luva soldável 50mm 20 pç  R$           2,29  
54 Luva soldável 60mm 20 pç  R$           6,39  
55 Luva soldável correr 25mm 60 pç  R$           6,26  
56 Luva soldável correr 40 mm 40 pç  R$         10,32  
57 Luva soldável correr 60 mm 40 pç  R$         16,32  

58
Mangueira polietileno PEAD 
20mm 1000 mt  R$           2,23  

59 Nipel galvanizado BSP 2" 30 pç  R$         17,57  
60 Nipel PVC rosca 3/4" 150 pç  R$           0,64  
61 Pasta PVC lubrificante 500g 100 pç  R$         13,33  
62 Registro esfera borboleta 3/4" 400 pç  R$           9,74  
63 Registro esfera borboleta1/2" 10 pç  R$           8,72  
64 Sticker anel hidrômetro 531 400 pç  R$           1,50  
65 Te soldável azul latão 25x3/4" 20 pç  R$           5,35  
66 Te soldável 25mm 50 pç  R$           0,65  
67 Te soldável 50mm 20 pç  R$           5,19  
68 Tubo defofo JEI DN 150 120 mt  R$         50,10  
69 Tubo defofo JEI DN 200 120 mt  R$         85,88  

70
Tubo PVC CL15 JEI 100/110 
PBA 120 mt  R$         29,20  

71 Tubo PVC CL15 JEI 50/60 PBA 120 mt  R$         30,70  
72 Tubo PVC CL15 JEI 60/75 PBA 120 mt  R$         16,25  
73 Tubo PVC CL15 JEI 75/85 PBA 120 mt  R$         60,78  
74 Tubo PVC soldável 25mm 1200 mt  R$           2,27  
75 Tubo PVC soldável 60mm 342 mt  R$         14,64  
76 Tubo PVC soldável 50mm 150 mt  R$           8,35  
77 União galvanizada AB BSP 10 pç  R$         59,62  



1.1/2"
78 União galvanizada AB BSP 2" 20 pç  R$         83,85  
79 Válvula de esfera 290 F/F 2" 10 pç  R$        111,02  
80 Válvula de esfera 291 M/F 3/4" 20 pç  R$         20,09  
81 Válvula redutora pressão 3/4" 10 pç  R$        121,33  

82
Válvula retenção horizontal 230 
1.1/2" 3 pç  R$         92,61  

83
Válvula retenção horizontal 230 
2" 3 pç  R$        137,82  

84 Válvula tipo filtro "Y" 3/4" 3 pç  R$         29,58  
85 Registro esfera roscável 3/4" 80 pç  R$         11,89  
86 Registro esfera soldável 3/4" 200 pç  R$           9,61  
87 Registro esfera soldável 40mm 10 pç  R$         22,12  
88 Registro esfera borboleta 3/4" 20 pç  R$         12,50  
89 Registro esfera soldável 32mm 10 pç  R$         16,48  

90

Registro de ferro ductil para 
PVC PBA gaveta EURO 85mm 
com cabeçote 2 pç  R$        476,50  

91

Registro de ferro ductil para 
PVC PBA gaveta EURO 110mm 
com cabeçote 2 pç  R$        562,15  

92

Registro de ferro ductil para 
PVC PBA gaveta EURO 150mm 
com cabeçote 2 pç  R$     1.251,05  

93

Registro de ferro ductil para 
PVC PBA gaveta EURO 200mm 
com cabeçote 2 pç  R$     2.287,10  

94

Registro de ferro ductil para 
PVC PBA gaveta EURO 60mm 
com cabeçote 2 pç  R$        403,00  

95

Registro de ferro ductil para 
PVC PBA gaveta EURO 50mm 
com cabeçote 2 pç  R$        305,30  

96

Registro de ferro ductil para 
PVC PBA gaveta EURO 75mm 
com cabeçote 2 pç  R$        542,80  

97 Te 90 galvanizada BSP 2 1/5" 2 pç  R$         58,11  
98 Te 90 galvanizada BSP  2" 2 pç  R$         34,78  
99 Te 90 galvanizada BSP  3" 2 pç  R$        104,42  
100 Te 90 galvanizada BSP  4" 2 pç  R$        136,44  
101 Te 90 galvanizada BSP 1 1/4" 2 pç  R$         16,03  

102
União galvanizada com acento 
de bronze BSP 2" 2 pç  R$         83,84  

103
União galvanizada com acento 
de bronze BSP 2 1/2" 2 pç  R$        133,09  

104
União galvanizada com acento 
de bronze BSP 3" 2 pç  R$        199,20  

105 União galvanizada com acento 2 pç  R$         50,55  



de bronze BSP 1 1/4"

106
União galvanizada com acento 
de bronze BSP 4" 2 pç  R$        292,25  

107 Luva galvanizada BSP 2" 2 pç  R$         15,19  
108 Luva galvanizada BSP 2 1/2" 2 pç  R$         33,54  
109 Luva galvanizada BSP 3" 2 pç  R$         48,64  
110 Luva galvanizada BSP 1 1/4" 2 pç  R$           8,44  
111 Luva galvanizada BSP 4" 2 pç  R$         69,03  

112
Curva galvanizada M/F BSP 90 
2" 2 pç  R$         61,80  

113
Curva galvanizada  M/F BSP 
90 2 1/2" 2 pç  R$        105,96  

114
Curva galvanizada  M/F BSP 
90 3" 2 pç  R$        150,57  

115
Curva galvanizada  M/F BSP 
90 1 1/4" 2 pç  R$         33,47  

116
Curva galvanizada  M/F BSP 
90 4" 2 pç  R$        258,65  

117 Nipel galvanizada BSP 2" 2 pç  R$         17,55  
118 Nipel  galvanizada BSP 2 1/2" 2 pç  R$         27,11  
119 Nipel  galvanizada BSP 3" 2 pç  R$         38,91  
120 Nipel  galvanizada BSP 1 1/4" 2 pç  R$           7,85  
121 Nipel  galvanizada BSP 4" 2 pç  R$         59,35  
122 Valvula redutora de pressão 2" 2 pç  R$     1.569,08  

123
Valvula redutora de pressão 2 
1/2" 2 pç  R$     2.411,33  

124 Valvula redutora de pressão 3" 2 pç  R$     2.858,83  

125
Valvula redutora de pressão 1 
1/4" 2 pç  R$     1.154,55  

126 Valvula redutora de pressão 4" 2 pç  R$     4.106,58  
127 Valvula  de esfera 2" 2 pç  R$        117,84  
128 Valvula  de esfera 2 1/2" 2 pç  R$        243,77  
129 Valvula  de esfera 3" 2 pç  R$        351,76  
130 Valvula de esfera 1 1/4" 2 pç  R$         54,10  
131 Valvula  de esfera 4" 2 pç  R$        558,02  



ANEXO II

Minuta de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Concorrência n° 001/2013 para Registro de Preços

O MUNICÍPIO DE IVOTI,  instituição de  direito  público,  inscrita  no CGC sob o  nº 
94.707.494/0001-92, com sede na Av. Presidente Lucena, 3527, Centro no Município de 
Ivoti,  neste  ato  representado  pelo  Senhor  Prefeito  Municipal  ..........................., 
CPF............... RG................,  no uso das atribuições que lhe confere  o art. 51, VI, da Lei 
Orgânica Municipal, e nos termos do disposto no art. 15 e 115 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e  conforme Decreto Municipal nº 59/2013.

Resolve:

Registrar  os  preços  para   Aquisição  de  materiais  hidráulicos  a  seguir  relacionados, 
proveniente da sessão pública concorrência n.º001/2013, sucedido em ......., às 14:00h.

1. DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata decorre da Homologação do Sr. Prefeito Municipal acima denominado, 
constantes nos autos do processo acima citado, na forma do Decreto Municipal nº 059, de 
17 de maio de 2013,  Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal 
n°8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as alterações promovidas, no que 
couber). 

2. DOS CONTEMPLADOS EM 1º LUGAR
Fornecedores CNPJ

Valor R$
Interessado vencedor xxxxxxxx

xxxxxxx

3. DO OBJETO
Constitui  objeto  da  presente  Ata  a aquisição  de  materiais  hidráulicos 

mediante as condições estabelecidas no Edital Concorrência n°001/2013. 

Item Descrição do Objeto Quant Empresa Valor unitário

Fica  expressa  que todas  as  despesas  geradas  serão  de  inteira  responsabilidade  do 
fornecedor registrado, inclusive as obrigações previdenciárias e trabalhistas.

4. DO PREÇO
O preço deverá ser fixo, conforme valor estipulado na Proposta inclusa na CLÁUSULA 
ACIMA. 



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.

5. DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS
O  beneficiário  do  registro,  em  função  da  dinâmica  do  mercado  poderá  solicitar  o 
realinhamento dos preços vigentes através de solicitação formal á Diretoria de Compras 
e 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.
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.
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.
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 Setor de Compras e Licitações, com todos os documentos de que 
trata o item acima.
Independentemente do disposto no Cláusula 5, a Administração 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 do Município de Ivoti.

6. DOS PRAZOS
O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado da 
assinatura da presente ata.
O  prazo  da  entrega  do  produto  deverá  ser  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  do 
recebimento  da  nota  de  empenho.  Em  cada  fornecimento,  o  prazo  de  entrega  do 
PRODUTO  deverá  estar  em  conformidade  com  o  disposto  no  TERMO  DE 
REFERÊNCIA, ANEXO I, do edital. 

7. DOS PAGAMENTOS
O pagamento será efetuado, no prazo de 10 (dez) dias após a entrega do objeto e sua 
conseqüente aceitação.
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 local de pagamento será junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal, no horário de 
expediente.
A  contratada  suportará  o  ônus  decorrente  do  atraso,  caso  as  Notas  Fiscais/Faturas 
contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento.



8. DA CONTRATAÇÃO
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.
Os  pedidos  de  fornecimento  deverão  ser  formalizados  pela  Setor  de  Licitações do 
Município.

9.  DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO
O objeto deverá ser entregue no prazo de  5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
nota de empenho. 
O material deverá ser entregue na embalagem original.
Caso o PRODUTO não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o 
FORNECEDOR  deverá  providenciar,  no  prazo  máximo  de  até  02  dias  úteis,  a  sua 
substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das 
sanções previstas no Edital, no Decreto Municipal 59/2013, na Lei Federal nº 8.666/93 e 
no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90).
O produto deverá estar de acordo com o especificado no edital, cabendo ao fornecedor 
substituir  os  produtos  caso  estejam  danificados,  por  outro,  com  a  mesma descrição, 
porém  em  bom  estado  de  conservação,  qualidade  adequada  e  dentro  do  prazo  de 
validade.

10. DAS PENALIDADES
A recusa injustificada das empresas, com propostas classificadas na licitação e indicadas 
para registro dos respectivos preços, em assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de 
decair do direito à contratação, e de, cumulativamente, ser-lhe cominada uma multa de 
valor pecuniário equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total  atualizado da 
respectiva proposta, sem prejuízo da aplicação da penalidade preconizada pelo inciso III 
do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93;
Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ao contratado serão aplicadas 
as  sanções  elencadas  pelo  art.  87,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  isoladas  ou 
cumulativamente,  nos  termos  da  referida  norma,  sendo  que,  para  tais  efeitos,  é 
estabelecido que a  multa  corresponderá a  5% (cinco por cento)  sobre o valor  global 
atualizado dos itens ganhos, em caso de infração contratual, e, a 10% (dez por cento) 
sobre o valor global  atualizado dos itens ganhos,  em caso de rescisão contratual por 
inadimplemento absoluto,  sem prejuízo das demais sanções elencadas pela citada Lei 
Federal nº 8.666/93.
Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito a multa 
de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total  da Nota de 
Empenho a ser  calculado desde o sexto dia  de atraso até  o efetivo cumprimento da 
obrigação, limitado a trinta dias;
Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, 
será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado multa 
de 10% (dez por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;
A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e 
descontada dos pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração ou pode ser 
inscrita, para cobrança como dívida ativa do Município, na forma da Lei.



As  penalidades  pecuniárias  serão  aplicadas  sem  prejuízo  das  demais  sanções, 
administrativas  e/ou penais,  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.666/93,  com as  alterações 
posteriores. 
Nenhuma responsabilidade recairá sobre a Administração por eventuais perdas e danos 
oriundos  de  danos  causados  a  terceiros,  por  culpa  ou  dolo  do  contratado  e  seus 
prepostos.

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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:
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.
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, poderá ser no prazo 
de cinco (5) dias úteis, a contar do recebimento da notificação que deverá ser 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 Oitava, 
desta Ata, caso não aceitas as razões da pedido.
f)  Enquanto  perdurar  o  cancelamento,  poderão  ser  realizadas  novas  licitações  para 
aquisição dos PRODUTOS constantes do registro de preços.

13.   DAS RESPONSABILIDADES    

O Fornecedor terá o prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, 
para substituir o produto com o problema solucionado, ou fornecer outro em perfeito 
estado.



O fornecimento dos produtos inclui a entrega, carga e descarga dos materiais, com mão-
de-obra compatível sob responsabilidade do fornecedor, bem como as demais despesas 
decorrentes como custos com tributos, encargos financeiros, entre outros que vierem a 
existir;

14. DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS 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. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integra esta Ata, a proposta da empresa classificada em 1º lugar, nos itens relacionados 
na CLÁUSULA 3.
Os  casos  omissos  serão  resolvidos  de  acordo  com  a  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas 
alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº 059/2013 e demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito.

16. DO FORO
Para dirimir eventuais dúvidas suscitadas pelos termos do presente instrumento,  fica 
eleito o Foro da Comarca de Ivoti – RS.

Ivoti, …....de..............2013 

                          

________________________________    _______________________________
                     p/Contratante                                                  p/Presidente Comissão Licitação

Empresas:

________________________________



ANEXO III

REALINHAMENTO DOS PREÇOS

Conforme  Cláusula  12,  do  Edital  e  Ata  de  Registro  de  Preços  (Anexo  II),  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 Fazenda.
 

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)

 


