Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS
Sede: Rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 401, 501 e 601- CEP 94010-200 - Gravataí/RS
Fone/Fax: (51) 3488-4566/3490-6862/3488.4588
CNPJ: 01.455.352/0001-02

EDITAL23- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016– IPAG

FINALIDADE: Registro de Preços
DATA: 06/09/2016
HORÁRIO: 09h00min
TIPO: menor preço por item
OBJETO:MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATAÍ/RS , pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.455.352/0001-02, com sede na Rua Adolfo Inácio
Barcelos, 783, Centro, neste ato representado por sua Diretora-Presidente, Sra. Janaina Dalpias Balkey, através de
poderes delegados pelo Decreto nº 14.845 de 31 de março de 2016, torna público, para conhecimento dos
interessados, que a Autarquia estará realizando pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, para fins de
REGISTRO DE PREÇOS, através do sítio,http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ conforme as disposições da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Municipais nºs 7.003/2005 e 8.025/2007 e, subsidiariamente,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas:
1 – DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO ELETRÔNICA
1.1. A sessão eletrônica será realizada através do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br/, no dia
05/09/2016, com início às 09h00min, horário de Brasília/DF. que é uma assinatura digital,
1.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do (a) Pregoeiro (a), de acordo com as
necessidades surgidas no andamento da sessão.
1.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do sítio indicado na
subcondição 1.1, até uma hora antes do início da sessão eletrônica.
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão eletrônica na
data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário, independentemente de nova comunicação.
2 – DO OBJETO
2.1. O objeto desta licitação consiste na aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGI ENE E LIMPEZA.
2.1.1. A descrição dos produtos e os preços unitários e totais estimados estão indicados no ANEXO I.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderá participar do pregão eletrônico o particular que atender a todas as exigências deste edital e seus
anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema,
através do sítiohttp://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a empresa licitante
deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.
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3.3. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se encontrem:
3.3.1. Em recuperação judicial ou extrajudicial;
3.3.2. Em processo de falência;
3.3.3. Em impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal de Gravataí;
3.3.4. Declaradas inidôneas.
DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO
3.4. Será permitida a participação de empresas em consórcio, observando-se rigorosamente todas as normas do
artigo 33 da Lei 8666./93 e mais aos seguintes requisitos referentes à indicação da empresa líder e condições de
liderança:
3.4.1. Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio perante o Município.
3.4.2. Responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado com o Município sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e dar quitação, quer para
fins desta licitação, quer na execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade de cada uma das
consorciadas.
3.4.3. Ter poderes expressos para receber citação e responde administrativa e judicialmente pel o Consórcio.
3.4.4. Ter poderes expressos para representar o Consórcio em todas as fases do presente procedimento
licitatório, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar todos os atos
necessários visando à perfeita execução de seu objeto até o recebimento definitivo do objeto pelo Município.
DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS
3.5. Admitir-se-á a participação de sociedades cooperativas nas licitações promovidas pelo Município de Gravataí,
com exceção dos casos em que a execução do objeto envolva a prestação de trabalho não eventual por pessoas
físicas, com relação de subordinação ou dependência, em face do Contratante.
3.5.1. Haverá rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de caracterização superveniente da
prestação de trabalho nas condições proibitivas do item 3.5.
4 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. A impugnação ao ato convocatório do pregão será recebida até 2 (dois) dias úteis antes da data designada
para a sessão eletrônica, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Decairá do direito de impugnar os
termos deste edital o licitante que não o fizer dentro do prazo ora estabelecido.
4.1.1.Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
4.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
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4.1.3. Os autos deste procedimento licitatório permanecerão franqueados aos interessados junto ao
Setor de Compras do Instituto (IPAG), localizado na Rua Adolfo Inácio Barcelos, nº 783, CEP 94010200, Centro, Gravataí / RS - Fones: 3488-4566.
5 – DA REPRESENTÇÃO E CREDENCIAMENTO
5.1. Para participar do pregão, o particular deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, através do
sítiohttp://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
5.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal, bem como presunção de sua capacidade téc nica para a realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico.
5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao Instituto, promotor da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
5.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao (à) Sr.(a) Pregoeiro(a), para
imediato bloqueio de acesso.
6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS E PREÇOS
6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e
subsequente encaminhamento de proposta, contendo ospreços unitáriose totais dos itens oferecidos, até 1 (uma)
hora antes do início da sessão eletrônica.
6.1.1. A proposta de preço deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
6.1.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão eletrônica.
6.1.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando
responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.1.4. Em relação aos itens licitados, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e
seus anexos.
6.1.5. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitários e totais relativamente a cada qual dos itens
ofertados. As licitantes poderão formular proposta de preç os em relação a um, a alguns, ou a todos os itens
licitados.
6.1.5.1. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo
duas casas após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
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despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, transportes, fretes, tributos,
relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.
6.1.5.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa do produto
ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta de 12 meses.
6.2. A licitante melhor classificada deverá enviar ao (à) Pregoeiro (a), juntamente com os documentos de
habilitação, na forma prevista na Condição 9, sua proposta em via impressa, ajustada ao último preço / lance
enviado por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa.
6.2.1. A via impressa deverá indicar ainda:
6.2.1.1. Quantidades, preços unitários e totais dos itens;
6.2.1.2. Prazo de validade da proposta de 12 meses, a contar da data da sessão eletrônica;
6.2.1.3. Indicação da marca ou fabricante ou produtor dos itens ofertados;
6.2.1.4. Endereço, endereço eletrônico, telefone e fax atualizados da licitante.
6.3. Poderá ser admitido pelo (a) Pregoeiro (a) erro de natureza formal, desde que não comprometa o interesse
público e da administração.
7 – DO INÍCIO DA SESSÃO
7.1. O (A) Pregoeiro (a), via sistema eletrônico, dará início à sessão eletrônica, na data e horário previstos na
condição 1 deste edital, com a divulgação da proposta de menor preço unitário, mas não do seu proponente.
8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO
8.1. Iniciada a sessão eletrônica, a licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivos valores.
8.2. A licitante poderá oferecer lances sucessivos de preço unitário,observando o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
8.3. Somente será aceito lance cujo valor for inferior ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em
primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
8.5. Durante a sessão eletrônica, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do seu detentor.
8.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da sessão eletrônica, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível ao licitante para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão eletrônica será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa ao(s) licitante(s).
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8.7. Após o fechamento da etapa de lances, o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contrapropostas diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço
melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
8.8. A classificação obedecerá à ordem crescente dos preços unitários apresentados, em relação aos itens
licitados. A licitante poderá ofertar proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a todos os itens licitados.
8.9. Após comunicado de encerramento da sessão, a licitante detentora da melhor oferta, em relação aos itens,
deverá comprovar sua habilitação, conforme documentação e forma exigida na CONDIÇÃO9 deste edital.
8.10. Em caso de inabilitação ou desclassificação de proposta impressa, a administração poderá convocar os outros
licitantes na ordem de classificação.
8.11. Será considerável aceitável a proposta que contemple preços compatíveis com os praticados no mercado.
8.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porto – EPP deverão declarar na proposta eletrônica, quando do
envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa(s) categoria(s).
8.13. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da Microempresa ou da Empresa de
Pequeno Porte licitante de utilizar-se das prerrogativas a ela concedidas pela Lei Complementar Federal nº 123/06.
8.14. Será assegurado como critério de desempate preferência de contratação para as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar Federal nº 123/06, desde que os mesmos tenham declarado
encontrar-se nessa categoria, conforme demanda o item 8.12.
8.15. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Não ocorrera empate
quando a proposta mais bem classificada já for originária de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
8.16. Ocorrendo o empate, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada dentro do
percentual de 5% poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.17. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, a partir da solicitação do
Pregoeiro, sob pena de preclusão.
8.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
8.19. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens 8.12 a 8.16, os objetos licitados será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou a melhor proposta.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1. Para sua habilitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.1.1. Registro comercial, no caso de empresário individual;
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9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial;
9.1.3. O documento exigido no caso do licitante ser sociedade por ações, deverá estar acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
9.1.4. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
REGULARIDADE FISCAL
9.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.1.6. Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
9.1.7. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, relativas ao domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.1.8. Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
9.1.9. Certidão conjunta de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
9.1.10. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação, na fase
de habilitação, exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, nos termos do art. 42 e 43 da LC º 123/2006;
9.1.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos de comprovação da
regularidade fiscal, com restrições, tem assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa, para fins de assinatura do contrato;
9.1.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo 43 da Lei Complementar
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEI RA
9.1.10. Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da comarca
da sede do licitante, nos últimos 30 dias que antecederam à sessão eletrônica;
9.1.11. Comprovação de que a licitante possui, no dia da apresentação da proposta, capital social totalmente
integralizado ou patrimônio líquido de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total dositens por
ela ofertados na presente licitação;
9.1.12.Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial emitida pelo distribuidor da comarca
da sede do licitante, nos últimos 30 (trinta) dias que antecederem a sessão eletrônica.
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CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
9.1.13Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que o respectivo quadro de pessoal
cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme determina a Lei Federal nº 9.8854/99;
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
9.1.14.Certidão emitida com base no art.642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei
nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
9.1.15.No prazo de até 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão eletrônica, os originais ou
cópias autenticadas dos documentos de habilitação, bem como da proposta de preços, deverão ser
entregues no Setor de Compras do Instituto (IPAG), localizado na Rua Adolfo Inácio Barcelos, nº 783 –
salas 401, 501 e 601,CEP 94010-200, Centro, Gravataí / RS.
9.1.16. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após o encerramento da sessão eletrônica e, se o
vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.
9.1.17. A licitante que, convocada na forma prevista pelo item 9.1.15 deixar de entregar a documentação e/ou
as amostras, entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta, ficará passível da aplicação de
multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua proposta, assim como a decretação da suspensão
temporária do direito de participar de licitações deflagradas pelo Instituto, bem como o impedimento de
contratar com o mesmo, pelo período de até 02 anos.
9.1.18. Todos os documentos retirados da internet que não possuam data específica de validade
deverão ser emitidos com limite máximo de 90 (noventa) dias anteriores à abertura do processo
licitatório.
10 – DO JULGAMENTO
10.1. Após análise da proposta e da documentação, o (a) Pregoeiro (a) anunciará o(s) licitante(s) vencedor (es).
10.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora não atender às
exigências para habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará, na ordem de classificação, a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
11 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.1.1. O prazo acima começará a contar do primeiro dia útil após a declaração do vencedor e, se o
vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.
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11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do procedimento para
homologação pela autoridade competente.
11.3. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
11.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Se o pregoeiro não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso à autoridade competente para
julgá-lo.
11.6. As Razões de recursos e contrarrazões deverão ser apresentadas por meio de formulário específico do
sistema, que será disponibilizado a todos os participantes , sendo que não serão conhecidos os recursos
encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Não havendo interposição de recurso, ou decididos aqueles interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor e
homologará o procedimento.
13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Após a homologação da presente licitação, a critério e necessidades do Instituto, o Setor Administrativo da
Autarquia convocará a licitante vencedora para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS dentro do prazo de 03
(três) dias úteis, conforme minuta prevista no ANEXO II deste edital, que terá validade pelo período de 12 (doze)
meses, contados da assinatura, a qual terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
13.2. Alternativamente à convocação para a assinatura da Ata de registro de Preço, o Instituto poderá encaminhá-la
para assinatura mediante correspondência eletrônica, para que seja devolvida assinada pelos correios no prazo de
03 (três) dias úteis, ou entregues pessoalmente no Setor Jurídico do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores Municipais de Gravataí/RS (IPAG), localizada na Rua Adolfo Inácio Barcelos, nº 783, CEP 94010-200,
Centro, Gravataí/RS.
13.2.1. O prazo estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito pela administração.
13.3. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo e
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação.
13.4. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço caracteriza inexecução total do objeto e
acarretará à licitante vencedora multa de até 10% aplicada sobre o valor total de sua proposta financeira,
suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com o Instituto pelo prazo de 02 anos e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Instituto enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
13.5. Após a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é facultado à Autarquia emitir Nota de Empenho em
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favor da(s) empresa(s) registrada(s), a qual, juntamente com este Edital e seus Anexos, terão força de contrato,
caso o Instituto opte por valer-se da prerrogativa estabelecida pelo art. 62, da Lei Federal nº 8.666/93, substituindo o
instrumento de contrato pela respectiva Nota de Empenho.
13.6. A existência de preços registrados não obriga o Instituto a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à(s) empresa(s)
beneficiária(s) do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.6.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
Registro, quando o Instituto optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio
legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços.
13.7. Os itens e os preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, ficarão disponibilizados durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
13.8. Excepcionalmente, quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser
atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para se
atingir o quantitativo total, respeitando-se a ordem de classificação das empresas e desde que referidos licitantes
aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.
13.9. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão d o Instituto,
respeitados os quantitativos registrados e disponíveis, mediante prévia autorização da Diretora-Presidente
requisitante dos bens e/ou serviços.
14 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório poderá
utilizar-se da Ata de registro de Preço mediante preenchimento das seguintes condições:
14.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
14.1.1.1. A solicitação de adesão à Ata de Registro de preço a que se refere o subitem acima deverá ser
feita por meio de ofício assinado pela Autoridade competente do Órgão não participante destinado ao
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS, localizada na Rua Adolfo
Inácio Barcelos, nº 783, CEP 94010-200, Centro, Gravataí/RS.
14.1.2. O órgão não participante deverá também consultar o Fornecedor beneficiário da ata de registro de
preços, ao qual caberá, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes
da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes .
14.1.3. A adesão não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados em Ata para o órgão gerenciador e órgãos participantes .
14.1.4. A adesão, também não poderá exceder, na totalidade, o quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado em ata de registro de preços para o órgão gerenciador e participantes, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
14.1.5. O órgão não participante que obteve a aceitação para adesão da Ata, deverá efetivar a aquisição ou
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contratação, solicitada, em até 90 dias, observado o prazo de vigência da ata.
14.1.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
15 – DOS PREÇOS SUPERIORES AOS DE MERCADO
15.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Instituto poderá:
15.1.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada a verac idade dos motivos apresentados.
15.1.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
15.2. Não havendo êxito nas negociações, o Instituto deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
16 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
16.1.1.Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
16.1.2.Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
16.1.3.Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
16.1.4.Tiver presentes razões de interesse público.
16.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por termo da autoridade competente, mediante iniciativa do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores Municipais de Gravataí/RS.
16.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente
que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado, que será avaliado pelo Instituto.
17 – DO CONTRATO
17.1. A nota de empenho, conforme faculdade estabelecida no art. 62 da Lei 8.666/93, será o instrumento
hábil para formalizar o contrato de compra e venda.
17.2. A Autarquia, logo após a emissão da nota de empenho, enviará ao(s) adjudicatário(s) uma via desse
documento, juntamente com a ordem de entrega correspondente aos itens que lhe foram adjudicados e cujos
produtos foram aprovados.
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18 – DO MODO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
18.1.Os materiais deverão ser entregues pela contratada, na sede da Autarquia, especificamente à Diretoria
Administrativo-Financeira do Órgão.
18.2. A contar do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da Ordem de Entrega, a contratada disporá do
prazo de15 (quinze) diaspara proceder à entrega dos produtos.
18.3. Havendo necessidade de troca dos produtos, o prazo de substituição será de, no máximo,
(quinze)diascontados do recebimento do comunicado específico.

15

18.4. As despesas com a entrega dos produtos são de responsabilidade da contratada.
19 – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
19.1. Serão suportados exclusivamente pela Contratada:
19.1.1. Os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de responsabilidade civil
resultantes do fornecimento dos produtos.
19.1.2. As despesas com transporte e entrega dos produtos no local indicado pela a Autarquia.
20 – DA FISCALIZAÇÃO
20.1. A fiscalização do cumprimento do avençado será realizada pelo Gestor Designado para esse contrato, o Sr.
Juliano Sant’ Anna.
20.2. À fiscalização cabe conferir as especificações do(s) produto(s) entregue(s) e a(s) quantidade(s).
20.2.1. Em caso de aprovação do(s) produto(s) pela fiscalização, esta encaminhará a nota fiscal à Diretoria
Financeiro-Administrativa do Instituto.
20.2.2. Se o produto for recusado pela fiscalização, o vendedor deverá substituí-lo no prazo máximo 15
(quinze) dias a partir do recebimento da notificação.
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1. Conforme o art. 7º, § 2o do Decreto 7892/2013, na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
22– DO PAGAMENTO
22.1. Para receber o pagamento, a contratada deverá, após a execução dos serviços, apresentar nota fiscal junto à
Diretoria Administrativo-Financeira do Instituto.
22.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização passará a conferir a perfeita adequação da nota fiscal ao se rviço
ofertado ao poder público.
22.3. Se aprovado o serviço pela fiscalização, esta deverá enviar a Nota Fiscal, juntamente com seu atestado, à
Diretoria Administrativo-Financeira do Instituto.
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22.4. Com o recebimento da Nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação pela
Diretoria Administrativo-Financeira do Instituto.
22.5. O pagamento à contratada será realizado no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da nota fiscal e do
atestado do Fiscal do Contrato e Diretoria Administrativo-Financeira do IPAG.
22.6. O prazo previsto no item 21.5 não transcorrerá, caso verificadas inconformidades na nota fiscal apresentada.
22.7. Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia
útil subsequente ao mesmo.
22.8. O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA ou representante legal, previamente credenciado
perante a Autarquia.
22.9. Caso se verifique erro na fatura/nota fiscal, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam
tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
22.10. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos
até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
22.11. O índice de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento será o IGP-M.
23 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
23.1. O Contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada nos termos da condição 22.
24 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
24.1. São obrigações da Contratada:
24.1.1. Entregar o(s) material (is) nos termos da condição 18;
24.1.2. Entregar produto com as mesmas características indicadas na proposta;
24.1.3. Atender as determinações da fiscalização na hipótese da condição 20, recebendo todos os
comunicados e notificações que lhe forem expedidos;
24.1.4. Havendo necessidade de troca, substituir o produto no prazo máximo de 15 (quinze) diascontados
do recebimento do comunicado específico.
24.2. A Contratada se obrigará a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar ao Instituto, imediatamente, qualquer alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação.
25 – DAS SANÇÕES
25.1. O comprador poderá aplicar ao vendedor multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total empenhado, por dia
de atraso que ultrapassar o prazo de entrega do(s) produto(s).
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25.2. O comprador poderá aplicar ao vendedor multa de 2 % (dois por cento) sobre o sobre o valor total
empenhado, por dia de atraso que ultrapassar o prazo de troca do(s) produto(s).
25.3. Em caso de rescisão unilateral, poderá o comprador:
25.3.1. Aplicar ao vendedor multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total empenhado devidamente
atualizado, independente de outra(s) multa(s) que já tiver (em) sido aplicada(s);
25.3.2. Determinar a suspensão do direito do vendedor de participar de licitação promovida pelo Instituto e
contratar com este, pelo período de 02 (dois) anos.
25.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a que o vendedor tiver direito.
25.5. O comprador poderá cobrar as multas administrativa e judicialmente.
25.6. O pagamento de multa pelo vendedor não o exime da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que
o produto acarretar ao comprador.
25.6.1. A multa terá caráter tão-somente moratório, não indenizatório.
25.7. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem o prévio e justo processo administrativo.
25.7.1. O processo iniciará com o recebimento da notificação pelo vendedor.
26 – DA RESCISÃO
26.1. Poderá o comprador promover processo administrativo de rescisão unilateral do contrato formalizado pela
nota de empenho, nos seguintes casos:
26.1.1. Soma do valor da(s) multa(s) aplicada (s) ao vendedor, superior a 15 % sobre o valor total do
empenho atualizado;
26.1.2. Falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação por parte do vendedor;
26.1.3. Rejeição pela fiscalização do(s) produto(s) substituto(s) entregue(s) em atendimento à notificação
emitida pela fiscalização;
26.1.4. Configuração de qualquer hipótese prevista nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
26.2. Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na
ordem de classificação, até a apuração de um que atenda às condições do edital.
26.3. As partes poderão, ainda, promover amigavelmente a rescisão do contrato formalizado pela nota de empenho.
27 – DO FORO
27.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação fica eleito o Foro de Gravataí com renúncia expressa a
qualquer outro.
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28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. É facultado ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, às
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da propos ta.
28.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão,
sujeitando a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93.
28.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo(a)
Pregoeiro(a) e membros da equipe de apoio, servidores do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Gravataí/RS.
28.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), que decidirá com base na legislação em vigor.
28.5. O Instituto não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade do vendedor a terceiros,
sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
28.6. O Instituto se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, por ilegalidade
ou interesse público justificado, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

Gravataí, 25 de agosto de 2016.

JANAINA DALPIAS BALKEY
Diretora-Presidente
Decreto n° 14.845/2016.

IPAG/JURÍDICO

14 de 22

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS
Sede: Rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 401, 501 e 601- CEP 94010-200 - Gravataí/RS
Fone/Fax: (51) 3488-4566/3490-6862/3488.4588
CNPJ: 01.455.352/0001-02

ANEXO I – PE 03/2016 - IPAG
Item

Produto

Unidade

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

01

570

Sabão em barra, de coco, peso líquido 200g.

UNIDADE

12

R$ 1,90

R$ 22,80

02

1999

Sabonete líquido para mãos. Embalagem de 5 litros.

LITRO

50

R$ 2,00

R$ 100,00

03

2483

Saco plástico para lixo, na cor preta, capacidade 100 litros.
Pacote com 100 unidades. (exige termo de referência)

PACOTE

20

R$ 28,00

R$ 560,00

04

21090

Álcool em gel para pronto socorro, limpador de uso geral,
embalagem com 480g.

UNIDADE

10

R$ 10,00

R$ 100,00

05

18607

Rodo de limpeza com cabo, tamanho padrão.

UNIDADE

10

R$ 10,00

R$ 100,00

06

12938

Sabão em pó 5 kg.

UNIDADE

06

R$ 15,00

R$ 90,00

07

3887

Álcool gel para mãos, com hidrante, bombona 5L.

LITRO

10

R$ 9,00

R$ 90,00

08

10297

Alvejante hipoclorito de sódio a 5%, bombona com 5L.

LITRO

100

R$ 2,00

R$ 200,00

09

14236

Álcool etílico hidratado, teor alcoólico 46%, apresentação
líquido. Embalagem plástica de 1000 ml.

FRASCO

10

R$ 5,00

R$ 50,00

10

10318

Papel higiênico, material celulose virgem, folha simples, cor
branco, rolo com 300m x 10 cm ou equivalente.

ROLO

500

R$ 3,00

R$ 1.500,00

11

11875

Luva para limpeza, tamanho grande, em látex, embalagem
plástica individual com um par, internamente aveludada,
com segurança e proteção antiderrapante.

PAR

30

R$ 3,00

R$ 90,00

12

11981

Luva para limpeza, tamanho médio, emlátex, embalagem
plástica individual com um par, internamente aveludada,
com segurança e proteção antiderrapante.

PAR

30

R$ 3,90

R$ 117,00

13

12299

Pano para limpeza, em algodão 90%, cru, cor branco,
tamanho 75 x 51 cm.

UNIDADE

30

R$ 4,00

R$ 120,00

14

10324

Saco plástico para lixo, na cor preta, capacidade 50 litros.
Pacote com 100 unidades. (exige termo de referência)

PACOTE

06

R$ 25,00

R$ 150,00

19186

Desodorizador de ar tipo spray, com aromatizante de
ambientes em geral, biodegradável. Validade, impressa na
embalagem, mínima de 22 mesesa partir da entrega. Tubo
com 400 ml.

UNIDADE

20

R$ 10,00

R$ 200,00

16

19323

Limpador multiuso para limpeza de geladeiras, fogões e
superfícies laváveis tais como plásticos, fórmicas, azulejos
e pinturas laváveis, acondicionado em bombonas de 5
litros. Devem constar na embalagem: CNPJ da empresa,
data de fabricação, validade, endereço e telefone para
contato. Validade mínima de 11meses a contar da data da
entrega.

LITRO

100

R$ 3,00

R$ 300,00

17

1830

Reator eletrônico bivolt para 2 lâmpadas fluorescentes
127/220v.

UNIDADE

20

R$ 40,00

R$ 800,00

18

5151

Lâmpada fluorescente potência 20w, tensão 110 v/220 v.

UNIDADE

80

R$ 8,00

R$ 640,00

19

5152

Lâmpada fluorescente potência 40 w , tensão 110 v/220 v.

UNIDADE

50

R$ 8,00

R$ 400,00

20

10303

Caneta marca texto, corpo plástico, ponta chanfrada, cor
amarela.

UNIDADE

50

R$ 1,50

R$ 75,00

21

1515

Envelope pardo liso, tamanho 24 x 34 cm, caixa com 250
unidades.

CAIXA

02

R$ 45,00

R$ 90,00

15

Descrição do Produto

15 de 22

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS
Sede: Rua Adolfo Inácio Barcelos, 783 - Salas 401, 501 e 601- CEP 94010-200 - Gravataí/RS
Fone/Fax: (51) 3488-4566/3490-6862/3488.4588
CNPJ: 01.455.352/0001-02
22

10550

Pasta classificadora AZ, com ferragem, tamanho ofício com
lombada de 45 mm, cor preta.

UNIDADE

10

R$ 10,00

R$ 100,00

23

3164

Aparelho de telefone, padrão, com teclado. (exige termo de
referência)

UNIDADE

10

R$ 50,00

R$ 500,00

24

2808

Fita adesiva, monoface, em polipropileno, tamanho 48 mm
x 40m, transparente.

UNIDADE

20

R$ 4,00

R$ 80,00

25

4654

Folha A4, 75g, c/500fls

PACOTE

400

R$ 16,00

R$ 6.400,00

26

4821

Livro de protocolo, tamanho 154 x 216 mm, mínimo 100 e
máximo 200 folhas.

UNIDADE

10

R$ 10,00

R$ 100,00

27

10494

Perfurador de papel, metálico, 2 furos, capacidade mínima
para 50 folhas, base em polietileno, pinos para perfuração e
mola em aço, diâmetro do furo 6mm, distância entre furos
80mm, com marcação lateral, cor preta.

UNIDADE

10

R$ 80,00

R$ 800,00

28

10582

Pasta plástica, sanfonada, com 10 sacos divisores,
tamanho 310 x 410 mm, transparente.

UNIDADE

10

R$ 17,00

R$ 170,00

29

11243

Caixa em papelão, arquivo morto, pré-moldada com corte e
vinco, tamanho aproximado 350 x 140 x 250 mm.

UNIDADE

500

R$ 1,50

R$ 750,00

30

14340

Clipes para papel, com corpo em metal galvanizado ou
niquelado tamanho 8, acondicionado em embalagem com
180 unidades ou 500 gramas.

CAIXA

10

R$ 8,00

R$ 80,00

31

14363

Bloco autoadesivo, notas removíveis, tamanho 38 x 50 mm,
em cores sortidas, acondicionado em pacote com 4
unidades.

PACOTE

50

R$ 5,00

R$ 250,00

32

14980

Atilho de borracha, super-resistente, borracha natural,
pacote com 500g, aproximadamente 1100 unidades.

PACOTE

04

R$ 10,00

R$ 40,00

33

15093

Clipes para papel, com corpo em metal galvanizado ou
niquelado tamanho 2, acondicionado em embalagem com
aproximadamente 700 unidades ou 500 gramas.

CAIXA

10

R$ 8,00

R$ 80,00

34

10315

Caneta marca texto, corpo plástico, ponta chanfrada, cor
verde.

UNIDADE

30

R$ 1,50

R$ 45,00

35

19198

Caneta marca texto, corpo plástico, ponta chanfrada, cor
rosa.

UNIDADE

20

R$ 1,50

R$ 30,00

36

19199

Pasta plástica, tipo L,transparente,tamanho 23 x 22 cm.

UNIDADE

20

R$ 0,80

R$ 16,00

37

931

Esfregão em feltro.

UNIDADE

10

R$ 16,00

R$ 160,00

38

11257

Fita adesiva, transparente, largura 12 mm X 30m, tamanho
pequeno.

UNIDADE

20

R$ 2,00

R$ 40,00

39

13142

Caneta esferográfica, corpo plástico, ponta em latão com
esfera em tungstênio, escrita fina, cor preta.

UNIDADE

50

R$ 1,20

R$ 60,00

40

13143

Caneta esferográfica, corpo plástico, ponta em latão com
esfera em tungstênio, escrita fina, cor azul.

UNIDADE

120

R$ 1,20

R$ 144,00

41

13144

Caneta esferográfica, corpo plástico, ponta em latão com
esfera em tungstênio, escrita fina, cor vermelho.

UNIDADE

50

R$ 1,20

R$ 60,00

42

18153

Alfinete tipo mapa, cabeça redonda, caixa com 100
unidades.

UNIDADE

10

R$ 10,00

R$ 100,00

43

20210

Saco plástico, tamanho ofício, com furação, pacote com
100 folhas.

PACOTE

20

R$ 20,00

R$ 400,00
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23341

Grampo para Grampeador 23/13

CAIXA

12

R$ 20,00

R$ 240,00

45

19573

Envelope ofício, branco, com logotipo.

UNIDADE

1000

R$ 0,07

R$ 70,00

46

19203

Refil para carimbo automático modelo Trodat4911.

UNIDADE

20

R$ 12,00

R$ 240,00

47

23342

Refil para Carimbo Automático compatível com modelo
Trodat 4927

UNIDADE

20

R$ 18,00

R$ 360,00

48

23343

Refil para Carimbo Automático compatível com modelo
Trodat 4913

UNIDADE

10

R$ 15,00

R$ 150,00

49

23351

Refil para Carimbo Automático compatível com modelo
Trodat 4915.

UNIDADE

10

R$ 20,00

R$ 200,00

TOTAL:

R$ 17.459,80

Termo de Referência
Disponível no sítio eletrônico do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Gravataíe no
portal– http://www.portaldecompraspublicas.com.br/ – e nos autos deste Pregão Eletrônico – Setor de Compras
doInstituto, localizado na Rua Adolfo Inácio Barcelos, nº 783, CEP: 94010-200 – Centro – Gravataí/RS. Fone: (51)
3488.4588.
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ANEXO II
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.455.352/0001-02, com sede na Rua Adolfo Inácio
Barcelos, n° 783, Centro, Gravataí/RS, neste ato representado por sua Diretora-Presidente, Sra. Janaina Dalpias
Balkey, através de poderes delegados pelo Decreto nº 14.845 de 31 de março de 2016, RESOLVE expedir a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, registrando o(s) preço(s) da(s) licitante(s) a seguir arrolada(s), na(s)
quantidade(s) total(is) estimada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) por item(ns), atendendo
às condições previstas no Instrumento Convocatório e seus Anexos, tratando-se este de documento vinculativo e
obrigacional, que segue ao final firmado pela(s) licitante(s) vencedora(s), sujeitando às partes às normas constantes
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar 147/2014 e dos Decretos Municipais nºs 7.003/2005 e 8.025/ 2007, bem como as condições a seguir
estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de aquisiçãode MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE
E LIMPEZA, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte
integrante desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentados pela(s) licitante(s)
classificada(s) em primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos do Pregão Eletrônico nº 03/2016-IPAG.
1.2. Este instrumento não obriga o Município de Gravataí a firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A validade da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS.
3.1. Os preços registrados, a especificação dos produtos, as unidades praticadas, os quantitativos, os preços
unitários e totais encontram-se elencados na presente Ata, em ordem de classificação das propostas por item:
Empresa
Preço
Preço
Item
Descrição do Produto
Unid.
Quant.
Fornecedora
Unitário
Total

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS SUPERIORES AOS DE MERCADO
4.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Instituto poderá:
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4.1.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades, se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento, desde que confirmada à veracidade dos motivos apresentados;
4.1.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.2. Não havendo êxito nas negociações, o Institutodeverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajos a.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNCIMENTO
5.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convocadas a firmar contratações de
fornecimento, observadas as condições fixadas na presente Ata, no Edital de Pregão Eletrônico nº23/2016-IPAG
e seus anexos.
CLÁUSULA SEXTA – DO MODO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
6.1. Os materiais deverão ser entregues pela contratada, bem como a descarga do material no local indicado pela
contratante, dentro do perímetro do Município.
6.2. A contar do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da Ordem de Entrega, a contratada disporá do
prazo de 15 (quinze) dias para proceder à entrega dos produtos.
6.4. Havendo necessidade de troca dos produtos, o prazo de substituição será de, no máximo, 15 (quinze) dias
contados do recebimento do comunicado específico.
6.5. As despesas com a entrega dos produtos são de responsabilidade da contratada.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRATO
7.1. A nota de empenho, conforme faculdade estabelecida no art. 62 da Lei 8.666/93, será o instrumento hábil para
formalizar o contrato de compra e venda.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização do cumprimento do avençado será realizada pelo Gestor do Contrato, o servidor público, Juliano
Sant’Anna.
8.2. À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal (is) e do(s) produto(s) fornecidos.
8.3. Caberá à fiscalização, ao receber os produtos, emitir o competente Termo de Recebimento Provisório do bem
objeto do contrato, devendo, para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos com as especificações exigidas,
inclusive no que concerne aos quantitativos exigidos.
8.4. O recebimento definitivo do(s) produtos(s) será dado no prazo de 05(cinco) dias, contados a partir da entrega
do(s) produto(s), após verificada sua adequação aos termos contratuais, mediante Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela fiscalização competente.
8.5. Não será aceito produto que não atenda às especificações constantes na descrição do objeto constante na
Cláusula Terceira da presente Ata. Os produtos recusados pela Fiscalização Contratual deverão ser substituídos
pela FORNECEDORA no prazo máximo de 15(quinze) dias, contados do recebimento de comunicado específico
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lavrado pela Fiscalização Contratual.
8.6. Em caso de aprovação do produto pela Fiscalização, esta encaminhará a nota fiscal, juntamente com um
atestado à Diretoria Administrativo-Financeira do IPAG.
8.7. A FORNECEDORA deverá indicar e manter preposto aceito pelo Instituto, a fim de representá-la durante a
execução contratual.
8.8. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade da empresa
FORNECEDORA pela qualidade, eficiência e adequação dos produtos entregues ao Poder Público.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. Para receber o pagamento, a FORNECEDORA deverá, após a entrega, apresentar a correspondente nota
fiscal à Diretoria Administrativo-Financeira do IPAG.
9.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará o procedimento previsto na subcondição 8.2, conferindo a
perfeita adequação da nota fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.
9.2.1. Se aprovado o produto pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, juntamente com seu atestado
à Diretoria Administrativo-Financeira do IPAG.
9.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação pela
Diretoria Administrativo-Financeira, considerar-se-á liquidada a despesa.
9.5. O Instituto dispõe do prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da nota fiscal e atestado pela Diretoria
Administrativo Financeira do IPAG.
9.6. O prazo previsto no item 9.6 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal apresentada pela
FORNECEDORA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO IPAG
10.1. O IPAG tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à empresa FORNECEDORA nos termos da Cláusula
acima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNCEDORA
11.1. São obrigações da empresa FORNECEDORA:
11.1.1. Entregar o(s) material(is) nos termos da Cláusula Sexta;
11.1.2. Entregar o(s) produto(s) com as mesmas características indicadas na proposta de preço;
11.1.3. Atender as determinações da fiscalização nas hipóteses previstas na Cláusula Oitava, recebendo
todos os comunicados e notificações que lhe forem expedidos;
11.1.4. Reparar, remover, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) diais,
contados do recebimento da notificação lavrada pela Fiscalização, no todo ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
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11.2. A FORNECEDORA se obrigará a manter, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar ao Instituto, imediatamente, qualquer alteração nas condições que deram ensejo à sua habilitação.
11.3. Serão suportados exclusivamente pela FORNECEDORA:
11.3.1. Os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de responsabilidade civil
resultantes do fornecimento do objeto contratado;
11.3.2. As despesas com transporte e entrega dos produtos no local indicado pela secretaria que expediu o
respectivo pedido de compras.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
12.1. O comprador poderá aplicar ao vendedor multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total empenhado, por dia
de atraso que ultrapassar o prazo de entrega do(s) produto(s).
12.2. O comprador poderá aplicar ao vendedor multa de 2 % (dois por cento) sobre o sobre o valor total
empenhado, por dia de atraso que ultrapassar o prazo de troca do(s) produto(s).
12.3. Em caso de rescisão unilateral, poderá o comprador:
12.3.1. Aplicar ao vendedor multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total empenhado devidamente
atualizado, independente de outra(s) multa(s) que já tiver (em) sido aplicada(s);
12.3.2. Determinar a suspensão do direito do vendedor de participar de licitação promovida pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Gravataí e contratar com este, pelo período de 02
(dois) anos.
12.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a que o vendedor tiver direito.
12.5. O comprador poderá cobrar as multas administrativa e judicialmente.
12.6. O pagamento de multa pelo vendedor não o exime da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que
o produto acarretar ao comprador.
12.6.1. A multa terá caráter tão-somente moratório, não indenizatório.
12.7. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem o prévio e justo processo administrativo.
12.7.1. O processo iniciará com o recebimento da notificação pelo vendedor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
13.1. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Cláusula Décima Segunda, qualquer FORNECEDOR
terá seu registro cancelado quando:
13.1.1Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;
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13.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo
Instituto, sem justificativa aceitável;
13.1.3.Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
13.1.4.Tiver presentes razões de interesse público.
13.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por termo da autoridade competente, mediante iniciativa do Instituto.
13.3. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força
maior devidamente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. Conforme o art. 7º, § 2o do Decreto 7892/2013,na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Para dirimir questões emergentes desta Ata fica eleito o Foro de Gravataí com renúncia expressa a qualquer
outro.
E, por estarem as partes de pleno acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Gravataí, __ de _______ de 2016.

_________________________________________
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
GRAVATAÍ
Janaina Dalpias Balkey
Diretora- Presidente
Contratante

______________________________________
Contratada
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