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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 3/2022 (PROCESSO N° 170) 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Marcus 

Jair Bandeira, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002; Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Executivo Municipal nº. 3.787, de 

18 de maio de 2020, e, subsidiariamente com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, a realização de Pregão Eletrônico para 

aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos 

órgãos da Municipalidade descritos no Anexo I, sendo que a licitação é do tipo Menor Preço - Unitário 

por Item, EXCLUSIVO para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 

Individual, atendendo a solicitação da: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

1. DO LOCAL, DATA E HORA:  

1.1. Local: plataforma eletrônica do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

1.1.1. Final de recebimento de propostas: 08 horas do dia 18/03/2022. 

1.1.2. Abertura das propostas: 08 horas e 30 minutos do dia 18/03/2022. 

1.1.3. Modo de Disputa: Aberto 

1.1.4. Diferença mínima entre lances: R$ 0,01 (um centavo de real).  

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do 

site descrito no item 1.1, até às 08 horas do dia 18 de março de 2022. 

1.3. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame.  
2. DO OBJETO:  

2.1.  Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos 

órgãos da Municipalidade, descritos no Anexo I - Termo de Referência. 

2.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
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2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

3. DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas interessadas, enquadradas como Micro Empresas, 

Empresas de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, conforme Lei Complementar nº 123/06, 

que estejam credenciadas junto ao Órgão Provedor do Sistema de Pregão Eletrônico, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 

senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se 

a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.  

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema de “Pregão Eletrônico” implica a responsabilidade 

legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico.  

3.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao Município de Nova Ramada, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

3.5. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital.  

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital sem prejuízo às demais cominações legais.  

3.7. Os representantes da Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 

Individual porte deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que 

as respectivas empresas enquadram-se nessa (s) categoria (s).  

3.8. A ausência da declaração, naquele momento, impossibilitará a participação neste Pregão, visto que o 

mesmo é exclusivo para participação de empresas desta natureza.  

3.9. É de responsabilidade do cadastrado, conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema 

eletrônico PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  



 

Município de Nova Ramada 

Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Secretaria Municipal de Administração 

Setor de Licitações 

 

 Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018 ou (55) 3338-1022 

Inscrição Estadual: 4550000537 
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br 

 

3 

3.10. Não poderão participar deste Pregão, as licitantes:  

a) Suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com esta Administração, com fulcro no 

art. 87, III, Lei Federal nº 8.666/93;  

b) Sob processo de falência, dissolução ou liquidação; 

c) Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública em qualquer esfera de 

governo, com fulcro no art. 87, IV, Lei Federal nº 8.666/93; 

d) Impedidas de licitar e contratar com o Município de Nova Ramada/RS, com fulcro no art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02;  

e) Cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto deste Pregão.  

3.11. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 

do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de 

eventual desconexão sua.  

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha.  

4.3. Os Microempreendedor Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 

o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.  
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4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances.   

4.8. Do preenchimento da proposta:  

4.8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos:  

a) Valor unitário e total do item, indicado em moeda nacional, até no máximo, duas casas decimais após 

a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação;  

b) Marca;  

c) Descrição detalhada do objeto, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência.  

4.8.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, todas as despesas, inclusive o 

pagamento de emolumentos, todos os encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias (inclusive 

as relativas a acidentes de trabalho), fiscais e comerciais ou de qualquer natureza, transportes/frete interno 

e/ou externo, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o valor proposto, sem qualquer espécie 

de ônus adicional para o município.  

4.8.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

4.8.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:  

5.1. A partir do horário previsto para a abertura das propostas terá início a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, cujo acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente, por meio eletrônico, no sítio 

informado no preâmbulo deste edital.  

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência – Anexo I.  

5.2.1. Nesta fase também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

5.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes.  
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5.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação.  

5.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances.  

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

5.7. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.  

5.8. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.  

6. DA DISPUTA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO: 

6.1. Será adotado o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações.  

6.2. Aberta etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances.  

6.3. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo R$ 0,01 

(um centavo de real).  

6.4. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 

horário de seu registro e valor.  

6.5. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e somente poderá oferecer 

lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.6. Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa.  

6.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado no sistema em primeiro lugar.  

6.8. Durante o transcurso da disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.  
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6.9. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados.  

6.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa 

e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos licitantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.11. No caso de desconexão da licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, 

providenciar sua conexão ao sistema.  

6.12. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 

duração da sessão pública.  

6.13. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 

tratar de lances intermediários.  

6.14. Na hipótese de não haver novos lances durante o período de prorrogação a sessão pública será 

encerrada automaticamente.  

6.15. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução 

de um melhor preço, mediante justificativa.  

6.16. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor inicial de sua proposta.  

6.17. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível.  

6.18. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste edital.  

6.19. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.  

6.20. Após ser declarado vencedor, o proponente deverá elaborar a PROPOSTA DE PREÇOS 

READEQUADA e encaminhar, devidamente assinada, através do Portal de Compras Públicas.  

6.21. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM.  

7. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA:  



 

Município de Nova Ramada 

Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Secretaria Municipal de Administração 

Setor de Licitações 

 

 Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018 ou (55) 3338-1022 

Inscrição Estadual: 4550000537 
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: licita@novaramada.rs.gov.br 

 

7 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço. 

7.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.  

7.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação 

da proposta.  

7.4.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.  

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA (Proposta Final): 

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), 

redigida em língua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 

última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal com no mínimo 

as seguintes informações:  

a) Conter dados da empresa (razão social, endereço, telefone, e-mail etc.).  

b) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.  

c) Descrição completa do produto constando a marca, podendo descrever o modelo, e se houver, 

referências e demais dados técnicos.  

d) Preços unitário e total líquido, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, expressos em moeda 

corrente nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 
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incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da 

licitante vencedora.  

8.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

contratação e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

8.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam à Contratada.  

8.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação.  

8.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.  

9. DA HABILITAÇÃO: 

9.1. Os licitantes encaminharão os documentos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

(concomitantemente com o lançamento da proposta inicial) em formato digital, sob pena de 

inabilitação. 

9.1.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital, sendo que os originais,  quando solicitados, deverão ser entregues ao Setor de 

Licitações e Contratos do Município de Nova Ramada, na Avenida Gustavo König, 95, Centro de Nova 

Ramada/RS, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis contados da solicitação do pregoeiro, em envelope 

com identificação do Pregão. 

9.1.2. Os documentos deverão ser apresentados através de cópia autenticada por cartório competente, 

outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão 

competente.  

9.1.3. No caso de solicitação de documentação de que trata o item 9.1.1. poderá também ser 

autenticada a cópia por servidor da Administração Pública Municipal de Nova Ramada, mediante a 

apresentação da via original). 

9.1.4. Os documentos autenticados através de Cartório que tenham serviços exclusivos do tipo “SELO 

DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL”, deverão estar acompanhados da respectiva “Certidão de 

Autenticação Digital” ou “Declaração de Serviço de Autenticação Digital” que comprove a sua 

autenticidade, emitida pelo respectivo cartório, sob pena de desclassificação.  
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9.2. PARA FINS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ENCAMINHADOS, VIA SISTEMA 

ELETRONICO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  

9.2.1. DECLARAÇOES:  

a) Declaração, firmada por Contabilista ou pelo Representante Legal, ou, Certidão Simplificada emitida 

pela Junta Comercial, de que se enquadra como Micro Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP  

ou Microempreendedor Individual - MEI, de que é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

a.1) No caso de Microempreendedor Individual - MEI: deverá ser apresentado o Certificado da Condição 

de Microeempreendedor Individual – CCMEI, que comprovará o enquadramento como Microempresa, 

cuja autenticidade deverá ser verificada no seguinte endereço: www.portaldoempreendedor.gov.br. 

b) Declaração, assinada pelo Representante Legal da Empresa, contendo o número da identidade e do 

CPF, de que o licitante está cumprindo com a exigência contida no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 

8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de dezoito 

anos, e ainda, ao trabalho de menor entre quatorze e dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.  

c) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório com 

a ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

d) Declaração de conhecimento de todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação 

e que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.  

e) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, 

conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.  

9.2.2. 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, documentos de eleição de seus administradores.  

c) 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.  

Parágrafo único. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, a comprovação da 

regularidade jurídica, prevista na alínea “a”, será feita mediante a apresentação do Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja autenticidade deverá ser verificada no 

seguinte endereço: www.portaldoempreendedor.gov.br. 

9.2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DI/RE) ou do Município, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades. 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Negativa Conjunta unificada). 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa Estadual), contemplando todos os 

tributos de competência da esfera, relativa ao domicílio ou sede do licitante.  

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa Municipal), contemplando todos 

os tributos de competência da esfera, relativa ao domicílio ou sede do licitante. 

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão negativa Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

Parágrafo único. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, a comprovação da 

regularidade fiscal, prevista na alínea “a” e “b”, será feita mediante a apresentação do Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja autenticidade deverá ser verificada no 

seguinte endereço: www.portaldoempreendedor.gov.br.  

9.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão negativa de falência ou concordata válida, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, emitida dentro dos trinta dias anteriores à data deste Edital, quando a validade não estiver 

expressa. 

9.3. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com 

indicação do número de inscrição no CNPJ.  

9.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitação deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.  

9.5. As declarações e certidões exigidas que não tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-

ão como válidas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissão.  

9.6. No julgamento das certidões referentes à regularidade fiscal e trabalhista apresentadas pelas 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte, serão observadas as disposições da LC nº 123/06, em 

especial seus arts. 42 e 43.  
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9.7. Em havendo alguma restrição quanto às certidões mencionadas, será assegurado ao 

microempreendedor individual,  microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá à 

convocação, para a apresentação dos documentos de habilitação.  

9.8. Não terá direito ao prazo previsto no subitem anterior o microempreendedor individual, microempresa 

ou empresa de pequeno porte que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à 

regularidade fiscal e trabalhista.  

9.9. A não regularização desta documentação no prazo previsto implicará a decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Pregão, e o Pregoeiro convocará a 

próxima empresa, conforme a ordem de classificação da etapa de lances.  

9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.  

9.12. No caso de a empresa ser declarada inabilitada, o Pregoeiro convocará a próxima empresa conforme 

a ordem de classificação da etapa de lances.  

10. DO RECURSO:  

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema.  

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.  

10.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso.  

10.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito.  

10.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 
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do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses.  

10.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

10.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital.  

10.8. Analisado o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro dará 

continuidade ao certame.  

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

11.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 

atos anulados e os que dele dependam.  

11.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.  

11.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório.  

11.6. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados.  

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados.  

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, e diante de toda a documentação 

eventual solicitada, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13. DA ENTREGA: 

13.1. Os materiais deverão ser entregues após a homologação do processo e envio dos pedidos de empenho 

no e-mail cadastrado da empresa e em até 15 (quinze) dias corridos, junto à Prefeitura Municipal de Nova 
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Ramada, localizada na Avenida Gustavo König, 95, Centro – Nova Ramada/RS, no horário das 08hs às 

12hs e das 13hs às 17hs, sem custos adicionais ao Município, com agendamento prévio através do telefone 

55 3338-1018 com Sandro – Setor de Almoxarifado, sem custos adicionais ao Município. 

13.2. Findando o prazo de entrega em dia que não houver expediente externo na Prefeitura Municipal de 

Nova Ramada, o prazo de entrega ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.  

13.3. Verificada a desconformidade dos materiais entregues a licitante vencedora deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 

neste edital.  

13.4. Os materiais a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a 

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.  

13.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.  

13.6. Para emissão da Nota Fiscal, deverá ser observado o Decreto Executivo Municipal n° 4.183, 

de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a 

Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

14. DA VALIDADE: 

14.1. Os materiais deverão ter validade de no mínimo 01 (um ano) a contar da data de entrega.  

15. DO PAGAMENTO: 

15.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a entrega da totalidade dos materiais, emissão 

da respectiva Nota Fiscal (em nome do MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA) e recebimento definitivo 

pelo Setor de Almoxarifado (que se dará após emissão de laudo técnico favorável por parte da empresa 

de informática contratada pelo Município).  

15.2. No pagamento serão efetuadas as retenções conforme legislação vigente, devendo ser observado o 

Decreto Executivo Municipal n° 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: 

https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 

2012. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

16.1. As despesas, referente às aquisições correrão por conta da seguinte dotação: 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
05 SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 
06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULT.,DESP.E TURISMO 
07 SEC.MUN.DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

,,,, 
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2 13  REAPARELHAMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTR 
2 17 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  

2 13 REAPARELHAMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTR 

2 19 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBL 

2 28 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

2 32 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAME 

2 17 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  

2 28 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

2 32 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAME 

2 55 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS 

2 58 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRI 

2 162 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO  
,, 

339030070000 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 
339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 
339030280000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

17. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a Administração poderá restabelecer 

a relação pactuada, nos termos do artigo 65, II, letra d, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

mediante comprovação documental e requerimento expresso da empresa. 

18. DAS PENALIDADES: 

18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, 

as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: multa de 1% sobre o valor do lance vencido 

pela mesma e afastamento do certame; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): multa de 5% sobre os valores do 

último lance ofertado por ela e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 1 ano;  

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 
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e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias úteis (após os quais será 

considerado como inexecução contratual): multa de 3% sobre o item inadimplido, cumulada com o 

acréscimo de mais 0,5% por dia útil; 

f) inexecução parcial do contrato: multa de 10% sobre o item inadimplido do contrato, podendo ser 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;  

g) inexecução total do contrato: multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;  

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: multa de 15 % sobre o valor 

atualizado do contrato e declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos.  

18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

18.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

18.4. O prazo para pagamento da multa será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do infrator, sob 

pena de abertura de Processo Administrativo Especial nos termos da legislação municipal vigente. 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS:  

19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital.  

19.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 

Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, o qual encaminhará para a 

autoridade competente, que responderá no prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento do 

pedido (por parte do solicitante). 

19.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. As 

impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados foram de prazo serão recebidos como mero 

exercício do direito de petição.  

19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  
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19.4.1.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela 

autoridade competente, nos autos do processo de licitação.  

19.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e à  Administração.  

19.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem 

geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br,  sendo de responsabilidade dos 

licitantes, seu acompanhamento.  

19.7. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 

empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela proponente.  

19.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada 

para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de 

estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, 

ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).  

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1. Aplicam-se a este Edital e sua consequente contratação a Lei n.º 10.520/02; Lei Complementar 

123/2006; Decreto Municipal n° 3.787/ 2020, e em especial, os artigos 77, 78, 79, 80, 81, 87 e 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

20.2. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  

20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro.  

20.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF.  

20.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.  

20.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
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20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação.  

20.8. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.  

20.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório.  

20.10. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 

sobre o valor atualizado do contrato, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo 

artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93.  

20.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.  

20.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público.  

20.13. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

20.13.1.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, implicará a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis.  

20.14. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.  

20.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

20.16. A autoridade competente, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, 

desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.  
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20.17. A anulação do pregão induz à do contrato.  

20.18. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.  

20.19. Enquanto estiver válido o negócio jurídico, a Contratada obriga-se a manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.  

20.20. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  

20.21. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser apresentados 

através de cópia autenticada por cartório competente, outro sistema, por via eletrônica (internet), desde 

que devidamente autorizado pelo órgão competente, por servidor do Município de Nova Ramada, ou, 

ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.  

20.21.1. Os documentos que forem apresentados autenticados através de Cartório que tenham 

serviços exclusivos do tipo “SELO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL”, somente serão aceitos se 

vierem acompanhados da respectiva “Certidão de Autenticação Digital ou Declaração de Serviço 

de Autenticação Digital” que comprove a sua autenticidade, emitida pelo respectivo cartório.  

20.21.2. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração.  

20.22. Os atos referentes a este processo licitatório serão inseridos na Rede Mundial de Computadores, 

no site: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, independente de qualquer outro tipo de notificação, 

que sejam passíveis de divulgação tais como: comunicações, consultas e respostas aos interessados, 

resultado da fase de habilitação, classificação das propostas e nome (s) do (s) vencedor (es) da licitação.  

20.23. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), com auxílio do setor jurídico do município 

que decidirá com base na legislação em vigor.  

20.24. Haverá consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, nos 

termos da Lei Federal nº 12.846/13, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.420/15.  

20.25. A integra do Edital está disponível na íntegra no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.novaramada.rs.gov.br bem como poderão ser lidos e/ou 

obtidos na Prefeitura Municipal de Nova Ramada, junto ao setor de Compras e Licitações, no horário das 

8h às 12h e das 13h às 17h, localizado no prédio do centro administrativo, na Avenida Gustavo König, 95,  

telefone (055) 3338-1018.  

20.26. Faz parte integrante deste Edital:  
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a) Anexo I - Termo de Referência;  

20.27. Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 

contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
, 

Nova Ramada (RS), 04 de março de 2022. 

 

 

__________________________         _________________________________                                 

Marcus Jair Bandeira                                                               Taciana Rubia Stefani                                                     

Prefeito                                                                                         Setor de Licitações 
, 

Registre-se e Publique-se:                                                                Aprovo: 

______________________                                                  __________________________ 

Elton Rehfeld                                                               Giomára Bester Damian 

Sec. Mun. de Administração                                             OAB/RS 70.615- Assessora  
 

Sec. Mun. de Administração                                             OAB/RS 70.615- Assessora  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 – PROCESSO Nº 170 

1.DO OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e similares, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade, conforme 
especificações abaixo: 

Código Lote  Item Quant Und Especificação Valor Unitário 
R$ 

Marca 

 

298 1 1 25,00 CX Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês    
300 1 2 25,00 CX Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês   
334 1 3 20,00 FD Papel toalha interfolhas 2 dobras, branco, medindo 20x20cm cada, pct c/1000 

folhas 
  

1620 1 4 208,00 UN Água sanitária 2lt   
5475 1 5 180,00 PAC Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência   
10006 1 6 30,00 FD Papel toalha bobina branco 100% celulose virgem de 200 metros gramatura 32 

g/m, fardo com 6 bobinas de 200 metros cada 
  

10899 1 7 20,00 FD Papel higiênico branco, macio, neutro,  fardo com 16 pacotes, contendo em cada 
pct 04 rolos de 60m cada  

  

12725 1 8 12,00 UN Álcool etílico hidratado 92.8 INPM, limpador doméstico de uso geral, emb. 01 
litro 

  

14900 1 9 180,00 PAC Saco para lixo de alta resistência, boa qualidade, capacidade 100 litros, pacote 
com 5 unidades 

  

15409 1 10 400,00 UN Álcool etílico 70%, embalagem 1 litro   
15862 1 11 25,00 UN Café solúvel granulado  vidro de 200 gr   
15977 1 12 20,00 UN Lava roupas em pó multiação, remove as manchas mais difíceis, poder 

acelerado, 1kg com cheirinho de confort 
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17322 1 13 50,00 UN Desinfetante p/ uso geral que elimina germes e bactérias, fragância floral, talco 
e lavanda 2L 

  

19259 1 14 30,00 PAC Saco para lixo, contém 10 sacos de 50 litros cada, alta resistência, boa qualidade   
21187 1 15 12,00 UN Álcool em gel para mãos 70% com válvula pump 500ml   
21549 1 16 20,00 UN Álcool em gel 70%, antisséptico em embalagem de 5 litros   
23117 1 17 100,00 UN Limpador de superficies pesadas, indicado para limpeza geral de pisos e 

azulejos, proporcionando uma limpeza profunda sem agredir a superficie, 
deixando um cheiro agradável, embalagem de 1 litro fragâncias fresch blue e 
festa das flores 

  

23118 1 18 50,00 UN Limpador perfumado com alta perfomace por tempo prolongado, embalagem de 
1 litro nas fragâncias agradable, mistério de anos, bela flore e sensacione 

  

23134 1 19 50,00 PAC Saco para lixo de alta resistência, boa qualidade, capacidade para 40 litros, 
pacote com 10 unidades 

  

23135 1 20 50,00 CX Máscara cirúrgica descartável adulto camada tripla de proteção, caixa com 50 
unidades 

  

23138 1 21 20,00 CX Máscara cirúrgica descartável infantil camada tripla de proteção, caixa com 50 
unidades 

  

23139 1 22 10,00 UN Gel higienizador de mãos, embalagem de 500 ml com hidratante   
23144 1 23 50,00 PAC Saco para lixo, 40lts, pct com 10 und, alta resistência e boa qualidade   
 

Total Geral: ___________________________________ 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ: 
NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL: 
ASSINATURA: 
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ENDEREÇO COMPLETO: 
E-MAIL: 
CONTA BANCÁRIA COMPLETA: 

2. DA ENTREGA:  Os materiais deverão ser entregues após a homologação do processo e envio dos pedidos de empenho no e-mail cadastrado da empresa, em 

até 15 (quinze) dias corridos, junto à Prefeitura Municipal de Nova Ramada, localizada na Avenida Gustavo König, 95, Centro – Nova Ramada/RS, no horário 

das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs,  sem custos adicionais ao Município, com agendamento prévio através do telefone 55 3338-1018 com Sandro – Setor de 

Almoxarifado,  sem custos adicionais ao Município. 

2.1. Findando o prazo de entrega em dia que não houver expediente externo na Prefeitura Municipal de Nova Ramada, o prazo de entrega ficará prorrogado para 

o primeiro dia útil subsequente.  

2.2. Verificada a desconformidade dos materiais entregues, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.  

2.3. Os materiais a serem entregue deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 

transporte.  

2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.  

2.5. Para emissão da Nota Fiscal, deverá ser observado o Decreto Executivo Municipal n° 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: 

https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

3. DA VALIDADE: Os materiais deverão ter validade de no mínimo 01 (um) ano a contar da data de entrega.  
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4. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a entrega da totalidade dos materiais, emissão da respectiva Nota Fiscal (em nome 

do MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA) e recebimento definitivo pelo Setor de Almoxarifado. 

4.1. No pagamento serão efetuadas as retenções conforme legislação vigente, devendo ser observado o Decreto Executivo Municipal n° 4.183, de 29 de novembro 

de 2021 (disponível no site: https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

* Demais informações necessárias constam no Edital. 


