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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, Consórcio Público constituído 
na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza 
autárquica, inscrito no CNPJ 07.242.772/0001/89 e com sede na ERS 130, nº 3665 sala 08, 
Bairro Montanha, Lajeado/RS, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria nº 
15/2021, comunica aos interessados que realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE para seus Municípios 
Consorciados. O procedimento licitatório obedecerá às disposições contidas nas Leis 
Federal nº10.520 de 17 de julho de 2002, No Decreto Federal 10.024/19, na Resolução nº 6 
de 21 de fevereiro de 2020, na Resolução nº 26 de 26 de dezembro de 2014, na Resolução 
nº 03 de 28 de abril de 2021, na Lei Complementar n°123 de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 11.107/05, Decreto Federal nº 
6.017/07, e ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

TIPO: Menor Preço por item  

MODO DE DISPUTA: Aberto 

ORÇAMENTO: Sigiloso 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 28/11/2022 até às 07h59min do dia 
08/12/2022 

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: das 08h às 08h09min do dia 08/12/2022 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h10 do dia 08/12/2022 

PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

O orçamento da Administração é sigiloso com fundamento no art. 15, §1º do Decreto nº 
10.024 de 20 de Setembro de 2019 e nos Acórdãos 2.150/2015 e 2.080/2012 do TCU-
Plenário, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio 
de lances. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto registrar preços para aquisição de MATERIAL 
ESCOLAR E DE EXPEDIENTE cujas especificações, descrições detalhadas e quantitativos 
estimados são os constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

1.2. O Consisa é o Órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos para registro dos preços e gerenciamento das atas de registro de preços 
desta licitação compartilhada. 

1.3. O órgão ou entidade da administração pública de qualquer um dos Entes da 
Federação, que não é consorciado e/ou não participou dos procedimentos iniciais desta 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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licitação, na condição de “Órgão Não Participante”, poderá aderir à Ata de Registro de 
Preços, nos termos e condições previstas neste Edital. 

 

2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. São Órgãos Participantes do presente processo licitatório o Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Taquari (CONSISA) e os entes da federação abaixo listados: 

2.1.1. Entes da Federação: os Municípios de Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom 
Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, 
Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, 
Forquetinha, Ilópolis, Imigrante, Itapuca, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, 
Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa 
Clara do Sul, São José do Herval, São Valentim do Sul, Sério, Teutônia, Travesseiro, 
Vespasiano Corrêa, Westfália e União da Serra. 

2.1.2. Entes da Federação consorciados: os Municípios que ratificaram por lei o Protocolo de 
Intenções do CONSISA e que se manifestaram formalmente mediante prévia indicação 
dos itens e quantitativos a serem licitados, através do preenchimento de formulário próprio 
no Sistema de Compras do CONSISA. 

2.1.3. Entes da Federação referendados: os Municípios que ratificaram por lei o Protocolo 
de Intenções do CONSISA, que foram contemplados nos procedimentos desta Licitação, 
independente de manifestação formal, para posteriormente integrar a Ata de Registro de 
Preços.  

2.3. Os Entes acima supracitados não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação 
ou tampouco observar as quantidades indicadas neste Edital, ficando-lhes facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 

2.4. São Órgãos Não Participantes os órgãos ou entidades da administração pública dos 
Entes da Federação que, não consorciados ao Consisa e/ou não tendo participado dos 
procedimentos iniciais desta licitação, atendidos os requisitos deste Edital, fazem adesão 
à Ata de Registro de Preços. 

2.4.1. 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. 

2.4.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 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. 

2.4.3. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Edital não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão 
Gerenciador e para os Órgãos Participantes. 
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2.4.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro 
de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes, independentemente 
do número de Órgãos Não Participantes que aderirem. 

2.4.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador da utilização da Ata de Registro de preços, 
o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

2.4.7. 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. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A sessão deste pregão ocorrerá eletronicamente, em sessão pública, e iniciará com a 
convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial 
do Estado e no sítio eletrônico do Consórcio, bem como realizada em conformidade com 
este edital na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo. 

3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico todas as empresas que atendam às 
condições deste edital e seus anexos e que estejam devidamente credenciadas no Portal 
de Compras Públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

3.3. O pregão na forma eletrônica será conduzido pelo CONSISA com o apoio operacional 
do Portal de Compras Públicas, disponível no endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, oferecendo recursos de criptografia e de 
autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame. 

3.4. Como condição para participação neste Pregão, o licitante prestará as seguintes 
declarações em campo próprio do sistema eletrônico: 

a) de que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e da conformidade de sua 
proposta com as exigências definidos no edital; 

b) de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 
123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 
a 49; 

c) de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que está ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.4.1. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará o licitante às sanções 
previstas no art. 49 do Decreto n. 10.024/2019 e nas demais cominações legais. 

3.5. Não poderão participar desta licitação: 

a) as empresas impedidas de licitar e contratar com o Consisa e com os Municípios 
Consorciados, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

b) as empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de 
contratar com o Consórcio e com os Municípios Consorciados, com fundamento no art. 87, 
inciso III, da Lei n. 8.666/1993; 

c) as empresas declaradas inidôneas, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993 e 
art. 46 da Lei n. 8.443/1992; 

d) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e 
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei n. 
8.666/1993; 

e) empresas reunidas em consórcio ou que se apresentam sob a forma de cooperativa. 

f) instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip. 

3.6. Os documentos desta licitação deverão: 

a) ser apresentados com os dados do CNPJ da unidade empresarial (matriz/filial) 
responsável pela execução do objeto desta licitação, com exceção: 

a.1) da Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados e do Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, que deverá ser da matriz da 
pessoa jurídica; 

a.2) da Certidão de falência/recuperação judicial e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT que deverá ser da matriz (sede) da pessoa jurídica; 

a.3) dos demais documentos de habilitação que, pela própria natureza, comprovadamente 
possam ser emitidos de forma centralizada, em nome da matriz (sede) e filial, da pessoa 
jurídica; 

a.4) dos documentos de qualificação técnica com CNPJ da matriz, quando a participante 
da licitação for filial. 

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 

c) no modo digital e na hipótese de dúvida em relação à integridade do referido 
documento, deverão ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou 
em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado como pregoeiro; 
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d) quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados com tradução livre; 

d.1) na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato 
ou da ata de registro de preços, os documentos de habilitação serão traduzidos por 
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas; 

d.2) aplicam-se, no que couber, o disposto nos itens anteriores no caso de documentos 
apresentados em outros idiomas por licitantes nacionais; 

3.7. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, os 
documentos expedidos nos últimos 4 (quatro) meses que antecederem à data da sessão 
deste certame serão considerados válidos. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis e de 
responsabilidade única do Usuário, obtidas junto ao Portal de Compras Públicas. Devem 
ser observados e seguidos, inclusive, os seguintes aspectos: 

a) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 
habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 

b) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do Consisa por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 

c) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

d) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 
acesso; 

e) utilizar a chave de identificação e a senha de acesso, pessoal e intransferível, para 
participar do pregão na forma eletrônica; 

f) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 



 

 

8 Processo nº 48/2022 
Pregão Eletrônico nº 17/2022 

4.2. O credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 
implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.3. O licitante responsabilizar-se-á 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 pública. 

4.4. Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da 
elaboração e apresentação de propostas e habilitação, serão de responsabilidade do 
licitante. 

 

5. DO REGISTRO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Exclusivamente através do Portal de Compras Públicas, o licitante deverá remeter a sua 
proposta inicial (digitada ou importada em arquivo compatível conforme orientações do 
Portal), para um ou mais itens do objeto deste Edital, bem como apresentar os 
documentos de habilitação exigidos neste certame, até a data e horário indicados no 
preâmbulo, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de tais 
documentos. 

5.1.1. Não deverão ser enviadas, de modo físico, cópias de quaisquer documentos ao 
endereço do Consórcio. Todo e qualquer documento deverá ser enviada, eletronicamente, 
através do Portal de Compras Públicas. 

5.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente apresentados. 

5.3. Quanto à proposta eletrônica inicial, deverão ser observados os seguintes pontos: 

a) em relação a cada item, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista no 
Anexo I; 

b) o sistema estará configurado para receber o valor unitário de cada item, em moeda 
nacional e com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula; 

c) no campo de “DETALHAMENTO DO ITEM” deverão ser incluídas apenas informações que 
complementem a especificação do produto; 

d) no campo “MODELO” deverá ser especificada um único modelo para o item, não sendo 
aceitas expressões do tipo “diverso” “diversos modelos” e etc; 

e) no campo “FABRICANTE” deverá ser especificado um único fabricante para o item, não 
sendo aceitas expressões do tipo “diverso” “diversas marcas/fabricantes” e etc; 

f) demais especificações da Proposta inicial devem seguir o disposto no item 8 deste Edital. 

5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, sob pena de decair seu Direito de Pequena Empresa, em campo próprio do 
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sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios 
previstos nessa lei. 

5.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante mais bem 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso ao 
público após o encerramento do envio de lances. 

5.5.1. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação, não haverá 
ordem de classificação das propostas, ocorrendo somente após os procedimentos de 
negociação e julgamento da melhor proposta. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública 
na internet, mediante utilização da chave de acesso e da senha. 

6.2. Os licitantes interessados poderão participar da sessão pública na internet, por meio 
do uso dos recursos de acesso ao sistema eletrônico. 

6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.4. Antes do início da fase competitiva, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital. 

6.4.1. Serão desclassificadas as propostas apresentadas que contenham itens sem 
especificação de modelo e marca/fabricante. 

6.4.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 
acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

6.5. 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. 

 

7. DA FASE DE LANCES 

7.1. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas aceitas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

7.2. Aceitas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, momento em que os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.2.1. Poderão ser abertos até 30 (trinta) itens de forma concomitante para recebimento 
dos lances, para fins de celeridade ao processo.  
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7.3. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do respectivo 
valor consignado no registro. 

7.4. Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos: 

a) o intervalo (decremento) mínimo entre lances será de R$ 0,01. 

b) os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital; 

c) o licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema; 

d) não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

7.5. Durante a sessão pública deste certame, os licitantes serão informados em tempo real 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor. 

7.6. Será adotado o envio de lances no modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, sendo prorrogado automaticamente e 
sucessivamente pelo sistema sempre que houver lance ofertado nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 

7.7. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública.  

7.8. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 7.7, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. Na hipótese de não 
haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

7.9. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 
disposto no item 7.8, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o 
reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante 
justificativa. 

7.10. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da 
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a quinze minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após decorridas 24 horas da comunicação 
do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

7.13. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate 
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n. 123/2006, seguido da aplicação do 
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critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei n. 8.666/1993, se não houver licitante que 
atenda à primeira hipótese. 

7.14. Não havendo envio de lances após o início da fase competitiva, remanescendo 
somente as propostas iniciais, os critérios de desempate serão aplicados da seguinte forma: 

a) observância dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 
Complementar n. 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º 
da Lei n. 8.666/1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese; e 

b) persistindo o empate, haverá sorteio pelo sistema eletrônico entre as propostas 
empatadas. 

 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO 
LUGAR 

8.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento, 
não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital. 

8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.3. A proposta adequada ao último lance após negociação do licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar deverá ser encaminhada em formato ‘PDF’ no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, podendo esse 
prazo ser prorrogado pelo pregoeiro, mediante solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro, e 
deverá obedecer ao modelo indicado no Anexo III, que se resume a: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 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; 

b) apresentar a identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da 
proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e 
indicação de endereço eletrônico (e-mail); 

c) descrição clara e detalhada de todos os itens ora vencidos, especificando ainda a 
unidade de medida (unidade, caixa, frasco e etc), quantidade, o número do registro na 
Anvisa, modelo/nome comercial (se houver) e fabricante. 

d) ter indicação única de preço para cada item, em moeda nacional, com exibição do valor 
unitário, com no máximo duas casas decimais após a vírgula e em algarismos; o valor total 
do item em algarismos e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, conforme 
preços praticados no mercado e devidamente ajustada ao lance vencedor; 
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e) conter o prazo de validade da proposta que não será inferior a 60 (sessenta) dias, contado 
da data da sessão pública de recebimento da proposta de preços. 

f) conter o prazo de entrega dos produtos, que será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor; 

g) que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à 
perfeita execução do objeto, composição do BDI, entrega no endereço do Município 
demandante, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos 
fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos 
auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e 
Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos 
causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 
municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e 
completa do objeto desta licitação. 

8.4. No caso de os prazos de validade da proposta, entrega e validades dos produtos serem 
omitidos na proposta, o pregoeiro entenderá como sendo iguais aos previstos, 
respectivamente, no subitem 8.3 alíneas “e” e “f”. 

8.5. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca 
do licitante. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

8.8. O licitante fica obrigado a indicar o CNPJ da unidade empresarial responsável pela 
execução do objeto da contratação (matriz ou filial). 

8.9. Sem prejuízo do disposto no item 8.3 deste edital, o pregoeiro poderá solicitar o envio 
de documentos complementares àqueles entregues na abertura do certame, 
determinado prazo para o atendimento. 

8.9.1. Os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante mais 
bem classificado após o encerramento do envio de lances. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação à 
referência estipulada para contratação neste edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

a) não atenderem às exigências deste edital e seus anexos; 

b) apresentarem valor unitário, após a fase de lances e ou negociação, superiores a 20% 
(vinte por cento) do menor preço cotado pelo Consórcio para cada item; 

9.3. Erros no preenchimento da proposta não são motivo suficiente para a sua 
desclassificação, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do 
preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

9.3.1. O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanear erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada. 

9.3.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para saneamento das 
propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.4. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros 
setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 

9.5. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, determinando prazo para o 
atendimento, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceita pelo pregoeiro. 

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do 
licitante, e em plena validade na data de abertura do certame. 

10.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos não autenticados na forma da lei, nem 
documentos com prazo de validade vencido.  

10.1.2. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, este será de 120 (cento 
e vinte) dias contados da data de emissão, exceto Comprovante de Inscrição no CNPJ e 
Documentos de Habilitação Técnica (quando este for solicitado e não estiver vinculado a 
prazo específico cobrado no edital). 
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10.2. A HABILITAÇÃO JURÍDICA far-se-á com a verificação dos seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identidade e CPF do representante legal da empresa; 

b) Documento de constituição da empresa: Registro Comercial no caso de empresa 
individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
ou Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

c) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

d) Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desse certame; 

e) Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

f) Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito 
de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, quando for o caso. 

10.3. A HABILITAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL far-se-á com a verificação dos seguintes 
documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal (abrangendo inclusive os 
relativos à seguridade social e a dívida ativa da União, documento conjunto emitido pelo 
Ministério da Fazenda), Estadual e Municipal do domicílio da interessada; 

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

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

10.4. A HABILITAÇÃO TÉCNICA far-se-á com a verificação dos documentos abaixo arrolados, 
permitindo que o Consisa possa assegurar-se que o objeto proposto pela licitante se 
conforma às exigências estabelecidas no edital. Tais documentos devem ser enviados 
apenas após a etapa de lances, referente aos itens vencidos e dentro do prazo estipulado 
para negociação, envio da proposta readequada OU em até 1 (um) dia útil (através de 
diligência aberta pelo Pregoeiro), quando verificado o não envio nas situações anteriores: 

d) Catálogos, prospecto ou fichas técnicas oficiais (em língua portuguesa brasileira) 
contendo descrição detalhada do modelo e fabricante, dimensões, características, 
especificações técnicas e outras informações que permitam a avaliação pela Equipe de 
Licitações. Os documentos devem ainda permitir a identificação visual do objeto ofertado 
(fotografia, desenhos, ilustrações). Os catálogos devem trazer o número do item do edital 
a que se referem em MARCA TEXTO. 

d.1) Quando o catálogo for omisso na descrição de algum item de composição, será aceita 
Declaração, descrevendo a especificação ausente no prospecto, contendo, inclusive, a 
afirmação do compromisso de entrega do produto na forma declarada. 
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10.5. DECLARAÇÃO CONSOLIDADA, em papel timbrado da empresa e assinada pelo 
Representante Legal indicado no subitem 10.2, letra “a”, constando que: 

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e da conformidade de sua 
proposta com as exigências definidos no edital; 

b) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for 
o caso. 

c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

d) não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

e) de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do 
art. 5º, da Constituição Federal; 

10.6. Declaração de DADOS DE SUPORTE PARA A CONTRATAÇÃO, em papel timbrado da 
empresa e assinada pelo Representante Legal indicado no subitem 10.2, conforme modelo 
do Anexo II.   

10.7. As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei estiverem dispensadas da 
apresentação de determinados documentos de habilitação, deverão apresentar 
declaração identificando a situação e citando os dispositivos legais pertinentes 

10.8. O licitante que apresentar documentação em desacordo com este edital será 
inabilitada. 

10.9. Conforme regem os artigos 42 e 43, da Lei Complementar n. 123/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação do certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

10.9.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.9.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, 
quando serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
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10.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

10.11. Será declarado vencedor o licitante que apresentar menor preço, cumprir com os 
dispositivos do item 8 e que cumprir com todos os requisitos de habilitação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo próprio no 
sistema eletrônico 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante implicará decadência do 
direito de recurso. 

11.3. Caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção 
de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.4. A recorrente deverá apresentar, em campo próprio do sistema e por escrito, as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
apresentar, se desejarem, contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, o objeto deste pregão será 
adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação 
caberá à autoridade competente para homologação. 

 

13. DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 

13.1. O Cadastro Reserva de Fornecedores será formado por todos os licitantes classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, excetuados 
os classificados em primeiro lugar com os quais serão registrados ata de registro de preços.  

 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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14.1. Homologado o resultado deste Pregão, os licitantes vencedores dos itens ora 
homologados serão convocados para assinar, de forma exclusivamente eletrônica, a Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado da data do recebimento do 
documento oficial de convocação. 

14.1.1. O prazo para que os licitantes classificados assinem o documento após serem 
convocados, poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Consisa. 

14.1.2. Na assinatura da ata de registro de preços poderá ser exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelos 
licitantes durante a vigência da ata de registro de preços e, quando previsto, no contrato. 

14.2. Na hipótese de o fornecedor classificado em primeiro lugar ter seu registro cancelado, 
não assinar ou não aceitar as Atas de Registro de Preços de Fornecimento, no prazo e 
condições estabelecidas, poderão ser convocados os Fornecedores do Cadastro de Reserva, 
na ordem de classificação, podendo o primeiro sofrer as penalidades impostas por Lei, após 
regular Processo Administrativo. 

14.2.1. Os Fornecedores do cadastro de reserva serão incluídos na respectiva ata da sessão 
na forma de anexo, na sequência da classificação do certame, segundo a ordem da última 
proposta apresentada durante a fase competitiva, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93; 

14.3. Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, os 
Órgãos Participantes, através do Órgão Gerenciador, poderão comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento 
compatível com o solicitado. 

14.4. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos 
Participantes, a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

14.5. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no site do 
Consórcio e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 

15.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações 
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
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15.2.1. Na hipótese da situação prevista no art. 19 do Decreto n.º 7.892/2013, não havendo 
êxito nas negociações, o Consisa procederá com a revogação da ata de registro de preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

16. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

16.1.  Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata. 

 

17. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 

17.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem 
aplicação de penalidade; 

III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Órgão Gerenciador poderá: 

I – negociar os preços; 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento (envio da Ordem de Compra), e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

17.2. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes de revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 
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17.2.1. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior ao menor preço 
daqueles apurados pelo Consisa para o objeto pesquisado. 

17.2.2. Enquanto vigente a validade da proposta financeira da licitante conforme disposto 
no item 8.3 letra ‘e’, bem como haja empenho com pendência de entrega do item em 
questão, não serão atendidos os dispositivos do subitem 17.1.3.  

17.3. O Consórcio poderá entrar em contato com o fornecedor para verificar se há interesse 
em adesão de determinado item, tendo a empresa 48 (quarenta e oito) horas para 
responder sobre o aceite. Caso contrário a consulta será destinada ao próximo fornecedor 
do ranking. 

17.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

 

18. DO CANCELAMENTO 

18.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito, além de outras hipóteses: 

a) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - não aceitar a autorização de fornecimento de compra (Ordem de Compra) no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

IV - estiver presentes razões de interesse público; 

V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consisa ou com qualquer um dos 
Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 

VI - for impedido de licitar e contratar com Consisa ou qualquer um dos Municípios 
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

b) pelo FORNECEDOR, desde que vencida a validade de sua proposta financeira e que não 
haja empenho com pendência de entrega, mediante solicitação por escrito encaminhada 
ao Consisa, na hipótese de comprovação de fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, que venha a comprometer o cumprimento das exigências da Ata de 
Registro de Preço. O Consisa avaliará as razões do pedido e, caso não as aceite, abrirá 
processo específico para aplicação das penalidades previstas neste Edital, garantidos a 
ampla defesa e o contraditório. 
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18.2. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente e registrado, por apostilamento, na 
respectiva Ata de Registro de Preços. 

18.3. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos aqui previstos será 
efetuada, preferencialmente, por correspondência eletrônica com aviso de recebimento. 

18.4. O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta, da Ordem de Compra e 
da Ata ensejará, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR, o cancelamento do Registro de 
Preços do FORNECEDOR, sujeitando-o às penalidades previstas neste Edital 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

19.1. A empresa cujo preço seja registrado fica obrigada a: 

a) assinar a Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital; 

b) fornecer o objeto deste Edital na forma, nos prazos, nos preços registrados e nos 
endereços dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (Órgãos Participantes desta licitação 
compartilhada), observadas as condições estipuladas neste edital, na proposta, na Ata de 
Registro de Preços, na Ordem de Compra/Nota de Empenho, no Contrato e/ou 
instrumento equivalente; 

b.1) os veículos deverão ser transportados através de veículo apropriado, não sendo 
permitido o deslocamento com o veículo rodando, e todas as despesas relacionadas com 
as entregas em cada Município Contratante correrão por conta do Fornecedor. 

c) prestar garantia pelo período solicitado no edital conforme sua exigência, ou por período 
maior; 

d) responsabilizar-se por todas as despesas e custos oriundos das entregas bem como de 
suas eventuais trocas durante a garantia; 

e) acusar o recebimento dos Empenhos, bem como de quaisquer outras notificações 
enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo 
final deste item recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil. 

f) o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, 
e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

g) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990); 

h) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, o objeto com 
avarias ou defeitos; 

i) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador sempre que solicitado; 
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j) responsabilizar-se por todas as despesas/custos decorrentes da produção, fornecimento 
e entrega do produto, inclusive as despesas de embarque e transporte, de embalagens, de 
frete e seguro, e eventuais perdas ou dano; 

l) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da lei, ligadas ao cumprimento deste Edital. 

m) manter cadastro (e-mails e telefones) atualizados junto ao Órgão Gerenciador. 

 

20. DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

20.1. Nas hipóteses de não cumprimento das obrigações ora assumidas durante a licitação 
ou nas hipóteses de inexecução total ou parcial durante a execução da Ata, Contrato ou 
instrumento equivalente, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao licitante/fornecedor as 
sanções e penalidades indicadas na Resolução do Consisa nº 03 de 28 de abril de 2021. 

20.2. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 

20.3. Da aplicação das penas previstas na referida Resolução, caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da intimação, o qual poderá ser enviado por e-mail. 

20.4. As multas de que tratam a Resolução do Consisa nº 03 de 28 de abril de 2021, deverão 
ser pagas em até 10 (dez) dias contados da comunicação, mediante depósito na conta 
bancária indicada no documento. 

20.4.1. Fracassada a cobrança da multa, a mesma poderá ser cobrada judicialmente. 

 

21. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

21.1. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP será realizado no prazo 
de validade da Ata de Registro de Preços. 

21.2 A contratação do item será efetuada conforme a necessidade de cada Município 
Consorciado, Órgão Participante desta licitação. 

21.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Participante por intermédio da emissão de Nota de Empenho a favor da empresa 
vencedora da licitação, observando-se todas as regras estabelecidas no ato convocatório, 
independentemente de transcrição, consoante o disposto no § 4º do art. 62 da Lei n. 
8.666/1993. 

21.4. Por ocasião da emissão da Nota de Empenho, o Órgão Participante poderá exigir do 
licitante vencedor a apresentação das Certidões Negativas, bem como a comprovação das 
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condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

21.5. Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
corridos, a contar da data de recebimento do Empenho, que será enviada pelo Órgão 
Participante por meio eletrônico. 

21.6. O Fornecedor deverá entregar o veículo constante da autorização no local indicado 
pelo Órgão Participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML 
para o e-mail indicado no Empenho ou autorização de fornecimento.  

21.6.1. ATENÇÃO: Os itens deverão ser entregues no endereço do Município que estiver 
adquirindo o objeto. Por isso, o fornecedor deve atentar quanto aos dados do Empenho 
recebido. 

21.7. As Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor deverão observas as disposições da Instrução 
Normativa nº 1.234/2012 da RFB para fins de retenção de Imposto de Renda pelo Órgão 
Participante à que ela for direcionada, caso o mesmo adote tal sistemática em seus 
pagamentos de contraprestação de bens. 

 

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

22.1. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos seus componentes e especificações constantes da 
proposta, quanto à marca, modelo, especificações técnicas e níveis de desempenho 
mínimos exigidos. 

22.2. Após recebimento provisório, o bem será recebido definitivamente, mediante a 
verificação da qualidade e sua consequente aceitação, mediante Atesto da Nota Fiscal pelo 
Secretário Municipal ou outro servidor designado do Órgão Participante.  

22.3. Caberá ao servidor responsável rejeitar o produto que não esteja de acordo com as 
exigências do edital. 

 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão 
Participante em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta 
corrente indicada no Anexo II. 

23.1.1. O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de 
recebimento definitivo dos materiais objeto desta licitação, acompanhado da respectiva 
Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML. 

23.2. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas 
fiscais deverá ser aquele registrado na Ata de Registro de Preços. 



 

 

23 Processo nº 48/2022 
Pregão Eletrônico nº 17/2022 

23.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

23.4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da 
RFB, caso o mesmo adote tal sistemática em seus pagamentos de contraprestação de 
bens. 

 

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente pregão correrão à conta 
de recursos específicos consignados no Orçamento de cada Órgão Participante 
adquirente. 

 

25. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO DO 
EDITAL 

25.1. Os pedidos de esclarecimentos relativos ao edital e seus anexos deverão ser enviados 
ao pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, em 
campo próprio da Plataforma do Portal de Compras Públicas ou através do endereço 
eletrônico licitacaoes@consisa.rs.gov.br. 

25.1.1. Os pedidos de esclarecimento e as impugnações encaminhados ao pregoeiro serão 
respondidos e colocados à disposição no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

25.1.2. Outras questões poderão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, localizada no 
endereço indicado no preâmbulo ou pelos telefones (51) 3710-2706 ou 3748-4845, nos dias 
úteis, das 9h às 12h, ou ser encaminhada ao endereço eletrônico 
licitacaoes@consisa.rs.gov.br. 

25.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pelas condições previstas neste edital e em seus anexos. 

25.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

25.4. Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão deste pregão, 
qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste ato convocatório, mediante petição a 
ser encaminhada diretamente em campo próprio do Portal de Compras Públicas ou ao 
endereço licitacaoes@consisa.rs.gov.br. Quando feita por e-mail, deverá ser comprovado o 
recebimento por meio do telefone (51) 3710-2706. 

file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/compras@consisa.rs.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/compras@consisa.rs.gov.br
mailto:compras@consisa.rs.gov.br
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25.5. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pelas condições previstas neste 
edital e em seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

25.6. As impugnações não suspenderão automaticamente os prazos previstos neste 
certame. 

25.6.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

25.7. Modificações no edital, motivadas por acolhimento de impugnação ou outros 
motivos, serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para a 
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o 
tratamento isonômico aos licitantes. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Consisa 
e no Portal de Compras Públicas, nos endereços eletrônicos: www.consisa.rs.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

26.2. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico 
e na documentação relativa ao certame. 

26.3. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou 
apresentação de documentos relativos a esta licitação, sobretudo em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

26.4. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis no sítio eletrônico do Portal de Compras Públicas. 
Esses documentos e demais registros digitais serão juntados ao processo licitatório e 
permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

26.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, o presente 
edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes do contrato e da nota de 
empenho, conforme o caso. 

26.6. O pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências, no julgamento 
da habilitação e das propostas, destinadas a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirão validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação, fixando prazos para atendimento. 

26.6.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 26.6, a sessão pública será 

http://www.consisa.rs.gov.br/
file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/www.portaldecompraspublicas.com.br
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e 
a ocorrência será registrada em ata. 

26.7. O pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 

26.8. A licitante vencedora deverá declarar ao Órgão Gerenciador (Anexo II), informações 
pertinentes de suporte para a contratação e efetivo gerenciamento da Ata de Registro de 
Preço:  recebimento de ordens de compra, notificações, comunicações e decisões 
administrativas. 

26.9. A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis durante todo o tempo, inclusive 
durante a execução das Atas respectivas, no Portal de Compras Públicas bem como no site 
do Consórcio.  

26.10. Os dados pessoais tornados públicos pelo certame deverão ser resguardados por 
todos os licitantes, observados os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da 
Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 

26.11. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca 
de Lajeado/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Lajeado, 24 de novembro de 2022. 
 

 

 

 

Marcos José Scorsatto 

Presidente do CONSISA 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Aquisição de MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE pelos Municípios Consorciados por 
meio de registro de preços. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente licitação faz-se necessária a fins de suprir a demanda de aquisição por materiais 
escolares e de expediente, itens básicos na execução das atividades escolares e de diversos 
outros setores que compõem a Administração. 

O Sistema de Registro de Preços será adotado em razão do atendimento a mais de um 
órgão/entidade. O fundamento para a adoção desse procedimento está previsto no art. 3º 
e incisos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, abaixo transcrito: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 
ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 

O presente processo de aquisição, bem como atas e contratos dele decorrentes, serão 
regidos pela Resolução nº 26/2014, de 26 de dezembro de 2014 e pelo Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, mesmo que não inteiramente transcrito. 

 

3. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

As quantidades estimadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços foram 
projetadas de acordo com o consumo de cada Município Consorciado e se referem 



 

 

27 Processo nº 48/2022 
Pregão Eletrônico nº 17/2022 

àquelas registradas no Sistema de Compras do Consisa quando da fase preparatória da 
licitação. Os Municípios Consorciados reservam-se no direito de adquirir em cada item o 
quantitativo que julgarem necessário, podendo ser parcial ou integral, e até mesmo o de 
se abster a adquirir quaisquer itens especificados.  

A especificação abaixo visa oferecer a descrição completa e adequada das características 
e quantitativos do objeto a ser licitado: 

Item Código 
Consisa 

Descrição Qtde 

1 104829 104829 - AGENDA ESCOLAR DO ALUNO, TIPO PERMANENTE, 
CAPA DURA, CONTENDO NO MINIMO 224 PAGINAS. AS SEIS 
PRIMEIRAS PAGINAS DEVEM CONTER NO MINIMO: DADOS 
PESSOAIS, INDICE TELEFONICO, HORARIO DAS AULAS, 
CALENDARIOS DO ANO CORRENTE E SEGUINTE, MAPA DO 
BRASIL, PROVAS E TRABALHOS, OUTRAS INFORMACOES E 
ANOTACOES. DIMENSOES MINIMAS: 140MM X 200MM. 
ACABAMENTO EM ESPIRAL WIRE-O. MIOLO PAPEL OFFSET 
BRANCO COM 63 G/M DE GRAMATURA MINIMA. CAPA E 
CONTRACAPA EM PAPELAO MINIMO 750G/M PLASTIFICADO 
EM BOPP OU ENVERNIZADO EM MAQUINA, REVESTIDA EM 
PAPEL COUCHE MINIMO 115G/M, PERSONALIZADA COM ARTE 
A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA CONSORCIADA UNIDADE 

3420 

2 104830 104830 - APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 6CMX2,3CMX1,5CM, CONTEM UM FURO 
CONICO PARA LAPIS COMUM, LAMINA DE ACO INOXIDAVEL 
OU TEMPERADO, DEPOSITO COLORIDO TRANSPARENTE 
CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA. UNIDADE 

3340 

3 104831 104831 - AVENTAL, CORPO CONFECCIONADO EM BAGUM, 
COR BRANCO. CONTORNANDO A PECA DEVE CONTER VIES E 
ALCAS EM POLIESTER, COR A SER DEFINIDA PELA 
PREFEITURA CONSORCIADA. DEVERA POSSUIR 
PERSONALIZACAO EM 4 CORES CONFORME ARTE A SER 
DEFINIDA PELA PREFEITURA CONSORCIADA. MEDIDAS 
APROXIMADAS: 37CMX45CM. UNIDADE 

800 

4 104832 104832 - BORRACHA ESCOLAR, COM CAPA, COMPOSICAO DA 
BORRACHA: RESINAS, ISENTA DE PVC, PIGMENTOS ATOXICOS, 
CAPA CONFECCIONADA EM PET PCR (POLITEREFTALATO DE 
ETILENO RECICLADO) OU OUTRO MATERIAL RECICLADO, 
CONTENDO NO MINIMO: MARCA E SIMBOLO ECOLOGICO, 
CORES VARIADAS. MEDIDAS MINIMAS: 4,3CMX2,5CMX1,4CM. 
CAIXA C/24. 

4120 
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5 104835 104835 - CADERNO BROCHURA GRANDE, 96 FOLHAS, 
PAUTADO E MARGEADO FRENTE E VERSO, COM NO MINIMO 
32 PAUTAS POR PAGINA. AS LINHAS DEVEM SER 
COINCIDENTES EM AMBAS AS FACES. DIMENSOES: 20CM DE 
LARGURA X 27,5CM DE ALTURA. MIOLO: PAPEL OFFSET 
BRANCO, GRAMATURA 56G/M, CAPA E CONTRA CAPA: 
PAPELAO MINIMO 750 G/M, COM PERSONALIZACAO A SER 
DEFINIDA PELA PREFEITURA CONSORCIADA, REVESTIMENTO 
EM PAPEL COUCHE BRILHO COM GRAMATURA DE 115 G/M E 
GUARDA EM PAPEL RECICLADO BRANCO COM GRAMATURA 
DE 120 G/M. ACABAMENTO: COSTURA RESISTENTE AO USO 
NORMAL. O MIOLO NAO DEVE ULTRAPASSAR A CAPA EM 
NENHUM PONTO. NA CONTRACAPA DEVERAO CONSTAR AS 
SEGUINTES INFORMACOES: FORMATO, PAGINAS, MATERIAL 
UTILIZADO NA FABRICACAO, DADOS DO FABRICANTE, SELO 
FSC OU CERFLOR. UNIDADE 

4460 

6 106913 106913 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4, 96 FOLHAS, 
PAUTADO E MARGEADO FRENTE E VERSO, COM NO MINIMO 
21 PAUTAS POR PAGINA. AS LINHAS DEVEM SER 
COINCIDENTES EM AMBAS AS FACES. DIMENSOES: 14CM DE 
LARGURA X 20CM DE ALTURA. MIOLO: PAPEL OFFSET 
BRANCO, GRAMATURA 56G/M, CAPA E CONTRA CAPA: 
PAPELAO MINIMO 750 G/M, COM PERSONALIZACAO A SER 
DEFINIDA PELA PREFEITURA CONSORCIADA, REVESTIMENTO 
EM PAPEL COUCHE BRILHO COM GRAMATURA DE 115 G/M E 
GUARDA EM PAPEL RECICLADO BRANCO COM GRAMATURA 
DE 120 G/M. ACABAMENTO: COSTURA RESISTENTE AO USO 
NORMAL. O MIOLO NAO DEVE ULTRAPASSAR A CAPA EM 
NENHUM PONTO. NA CONTRACAPA DEVERAO CONSTAR AS 
SEGUINTES INFORMACOES: FORMATO, PAGINAS, MATERIAL 
UTILIZADO NA FABRICACAO, DADOS DO FABRICANTE, SELO 
FSC OU CERFLOR. UNIDADE 

4327 
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7 106836 104836 - CADERNO DE DESENHO, 96 FOLHAS, DIMENSOES: 
27,5CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA, MIOLO: PAPEL 
OFFSET BRANCO, GRAMATURA 63G/M, CAPA E CONTRA CAPA: 
PAPELAO MINIMO 750 G/M, COM PERSONALIZACAO A SER 
DEFINIDA PELA PREFEITURA CONSORCIADA, REVESTIMENTO 
EM PAPEL COUCHE BRILHO COM GRAMATURA DE 115 G/M E 
GUARDA EM PAPEL RECICLADO BRANCO COM GRAMATURA 
DE 120 G/M. ACABAMENTO: ESPIRAL EM ARAME REVESTIDO 
EM NYLON PRETO 1,20 MM SENDO QUE O ACABAMENTO 
DADO NAS EXTREMIDADES DAS ESPIRAIS METALICAS DEVE 
FORMAR TRAVAS (CONHECIDO COMO SISTEMA COILLOCK) 
QUE IMPOSSIBILITEM A FORMACAO DE PONTAS AGUDAS. O 
MIOLO NAO DEVE ULTRAPASSAR A CAPA EM NENHUM 
PONTO. NA CONTRACAPA DEVERAO CONSTAR AS SEGUINTES 
INFORMACOES: FORMATO, PAGINAS, MATERIAL UTILIZADO 
NA FABRICACAO, DADOS DO FABRICANTE, SELO FSC OU 
CERFLOR UNIDADE 

2555 

8 106914 106914 - CADERNO UNIVERSITARIO, 100 FOLHAS, DIMENSOES: 
20CM DE LARGURA X 27,5 MM DE ALTURA, NO MINIMO 27 
PAUTAS POR PAGINA, COM CABECALHO E RODAPE OU 
PAUTA CONTINUA, CONTER 5 DIVISORIAS CONTENDO NO 
MINIMO: MATERIA, PROFESSOR E ANOTACOES. MIOLO: PAPEL 
OFFSET BRANCO, GRAMATURA 56G/M, CAPA E CONTRA 
CAPA: PAPELAO MINIMO 750 G/M, COM PERSONALIZACAO A 
SER DEFINIDA PELA PREFEITURA CONSORCIADA, 
REVESTIMENTO EM PAPEL COUCHE BRILHO COM 
GRAMATURA DE 115 G/M E GUARDA EM PAPEL RECICLADO 
BRANCO COM GRAMATURA DE 120 G/M. ACABAMENTO: 
ESPIRAL EM ARAME REVESTIDO EM NYLON PRETO 1,20 MM 
SENDO QUE O ACABAMENTO DADO NAS EXTREMIDADES 
DAS ESPIRAIS METALICAS DEVE FORMAR TRAVAS 
(CONHECIDO COMO SISTEMA COILLOCK) QUE 
IMPOSSIBILITEM A FORMACAO DE PONTAS AGUDAS. O 
MIOLO NAO DEVE ULTRAPASSAR A CAPA EM NENHUM 
PONTO. NA CONTRACAPA DEVERAO CONSTAR AS SEGUINTES 
INFORMACOES: FORMATO, PAGINAS, MATERIAL UTILIZADO 
NA FABRICACAO, DADOS DO FABRICANTE, SELO FSC OU 
CERFLOR. UNIDADE 

3345 
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9 104834 104834 - CADERNO UNIVERSITARIO, 200 FOLHAS, 
DIMENSOES: 20CM DE LARGURA X 27,5 MM DE ALTURA, NO 
MINIMO 27 PAUTAS POR PAGINA, COM CABECALHO E RODAP 
OU PAUTA CONTINUA, CONTER 10 DIVISORIAS CONTENDO 
NO MINIMO: MATERIA, PROFESSOR E ANOTACOES. MIOLO: 
PAPEL OFFSET BRANCO, GRAMATURA 56G/M, CAPA E 
CONTRA CAPA: PAPELAO MINIMO 750 G/M, COM 
PERSONALIZACAO A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA 
CONSORCIADA, REVESTIMENTO EM PAPEL COUCHE BRILHO 
COM GRAMATURA DE 115 G/M E GUARDA EM PAPEL 
RECICLADO BRANCO COM GRAMATURA DE 120 G/M. 
ACABAMENTO: ESPIRAL EM ARAME REVESTIDO EM NYLON 
PRETO 1,20 MM SENDO QUE O ACABAMENTO DADO NAS 
EXTREMIDADES DAS ESPIRAIS METALICAS DEVE FORMAR 
TRAVAS (CONHECIDO COMO SISTEMA COILLOCK) QUE 
IMPOSSIBILITEM A FORMACAO DE PONTAS AGUDAS. O 
MIOLO NAO DEVE ULTRAPASSAR A CAPA EM NENHUM 
PONTO. NA CONTRACAPA DEVERAO CONSTAR AS SEGUINTES 
INFORMACOES: FORMATO, PAGINAS, MATERIAL UTILIZADO 
NA FABRICACAO, DADOS DO FABRICANTE, SELO FSC OU 
CERFLOR UNIDADE 

2120 

10 106919 106919 - CAIXA ORGANIZADORA 38L EM PLASTICO 
TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVA. UNIDADE 

730 

11 106918 106918 - CAIXA ORGANIZADORA 78L EM PLASTICO 
TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVA. UNIDADE 

732 

12 106917 106917 - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA, EM 
POLIPROPILENO CORRUGADO, DESMONTAVEL, COM 
PEGADORES, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO DE 
370X280X 212MM. UNIDADE 

673 

13 106912 106912 - CALCULADORA DE BOLSO, COM 8 DIGITOS, DEVERA 
POSSUIR VISOR LCD, COM AS FUNCOES RAIZ QUADRADA, 
PORCENTAGEM, SOMA, SUBTRACAO, DIVISAO E 
MULTIPLICACAO. POSSUIR MEMORIA E DESLIGAMENTO 
AUTOMATICO. FUNCIONAMENTO POR PILHA OU BATERIA 
ALEM DE ENERGIA SOLAR. DIMENSOES APROXIMADAS: 
6CMX9,5CMX1,5CM. UNIDADE 

1155 

14 104837 104837 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA MEDIA 
1.0MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESCRITA 
UNIFORME E SEM FALHAS, CORPO PLASTICO, 
TRANSPARENTE E RESISTENTE A PRESSAO NORMAL DA 
ESCRITA, SEXTAVADA OU TRIANGULAR, TAMPA FRONTAL 
REMOVIVEL, ANTIASFIXIANTE, NA COR DA ESCRITA, COM 
HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO, TINTA NA COR AZUL. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA C/50 

7150 
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15 104838 104838 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA MEDIA 
1.0MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESCRITA 
UNIFORME E SEM FALHAS, CORPO PLASTICO, 
TRANSPARENTE E RESISTENTE A PRESSAO NORMAL DA 
ESCRITA, SEXTAVADA OU TRIANGULAR, TAMPA FRONTAL 
REMOVIVEL, ANTIASFIXIANTE, NA COR DA ESCRITA, COM 
HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO, TINTA NA COR AZUL. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA C/50 UND. 

6400 

16 104839 104839 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA 
MEDIA 1.0MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESCRITA 
UNIFORME E SEM FALHAS, CORPO PLASTICO, 
TRANSPARENTE E RESISTENTE A PRESSAO NORMAL DA 
ESCRITA, SEXTAVADA OU TRIANGULAR, TAMPA FRONTAL 
REMOVIVEL, ANTIASFIXIANTE, NA COR DA ESCRITA, COM 
HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO, TINTA NA COR AZUL. 
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. CAIXA C/50. 

4845 

17 104840 104840 - CANETA HIDROGRAFICA, 12 CORES, CORPO 
HEXAGONAL, CORPO E TAMPA FABRICADOS COM RESINA 
TERMOPLASTICA, NA COR DA ESCRITA. CADA CANETINHA 
DEVERA TRAZER A MARCA DO FABRICANTE GRAVADA EM 
SEU CORPO. SAO OBRIGATORIAS AS CORES: PRETO, 
AMARELO, DOIS TONS DE VERMELHO, DOIS TONS DE AZUL, 
DOIS TONS DE VERDE, MARROM E CINZA. COMPRIMENTO 
APROXIMADO DE 16CM E DIAMETRO DE 0,7CM, CARGA A 
BASE DE AGUA COM MEDIDA APROXIMADA DE 10CM, TAMPA 
INFERIOR (PLUG TRASEIRO) COM ENCAIXE NAO 
ROSQUEAVEL, PONTA DE FIBRA DE POLIESTER, ESCRITA DE 
2.0MM. EMBALAGEM COM SISTEMA PARA FECHAMENTO, 
DEVE CONTER NO VERSO SELO DO INMETRO, DADOS DO 
FABRICANTE, FABRICACAO E VALIDADE. UNIDADE 

2940 

18 106920 106920 - CANETA MARCA-TEXTO DE BOLSO, PONTA 
CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU 
SUBLINHAR COM LINHA FINA. TINTAS FLUORESCENTES 
BRILHANTES. A BASE DE AGUA. NAO CONTEM PVC, BOA 
RESISTENCIA A LUZ, DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE 
FOTOCOPIA E FAX. COR AMARELA, COR VERDE, COR ROSA, 
COR LARANJA, COR ROXO E AZUL. AS CORES DEVERAO SER 
INFORMADAS NA HORA DA COMPRA. UNIDADE 

1725 

19 106921 106921 - CLIPS METAL NIQUELADO 2/0. CAIXA COM 100 
UNIDADES. CAIXA 

973 

20 106922 106922 - COLA COLORIDA COM BICO APLICADOR QUE 
FACILITA A PINTURA, CAIXA COM 6 UNIDADES DE CORES 
VARIADAS. UNIDADE A PARTIR DE 23G. CAIXA 

1235 
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21 104841 104841 - COLA LIQUIDA BRANCA, CONTENDO NO MINIMO 
110G, ATOXICA, INOCUA E LAVAVEL. COMPOSICAO: RESINA DE 
PVA DE OTIMA QUALIDADE. FRASCO CONFECCIONADO EM 
PET PCR (POLITEREFTALATO DE ETILENO RECICLADO) OU 
OUTRO MATERIAL RECICLADO. TAMPA TIPO FLIPTOP. TEOR 
DE SOLIDOS DE NO MINIMO 20%. ROTULO DEVE CONTER 
INFORMACOES DO FABRICANTE, CONTEUDO E 
COMPOSICAO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. 
CAIXA C/12 UND. 

2980 

22 104842 104842 - COMPASSO ESCOLAR, CORPO E PONTA METALICA, 
HASTE EM RESINA TERMOPLASTICA E GRAFITE. MEDIDAS 
MINIMAS: 11CM DE COMPRIMENTO X 1,2CM DE LARGURA E 
GRAFITE DE 2MM. EMBALADO EM ESTOJO PLASTICO PARA 
PROTECAO DO COMPASSO E DO USUARIO. A EMBALAGEM 
DEVE CONTER NO MINIMO: MARCA, DADOS DO FABRICANTE, 
COMPOSICAO E SELO DO INMETRO. UNIDADE 

1375 

23 106897 106897 - CORRETIVO LIQUIDO, 18ML, COMPOSICAO: A BASE 
DE AGUA. SECAGEM RAPIDA E DE BOA QUALIDADE. O 
ROTULO DEVE CONTER NO MINIMO: MARCA, DADOS DO 
FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PESO LIQUIDO E SELO 
DO INMETRO. CAIXA C/12 UND. 

1722 

24 104843 104843 - ESQUADRO 45 GRAUS, CONFECCIONADA EM PET 
PCR (POLITEREFTALATO DE ETILENO RECICLADO) OU OUTRO 
MATERIAL RECICLADO, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS, 
ESCALA DE GRADUACAO EM MM E CM, LEGIVEL E SEM 
FALHAS, IMPRESSA ATRAVES DE PROCESSO DE 
TAMPOGRAFIA. DIMENSOES MINIMAS: 205 MM DE 
COMPRIMENTO, 25 MM DE LARGURA E 2,0 MM ESPESSURA 
MAIOR E MENOR 1,4 MM (PONTO DE CHANFRO). DEVERA 
CONTER EM SEU CORPO NO MINIMO: MARCA E SIMBOLOGIA 
DA MATERIA PRIMA UTILIZADA. PRODUTO CERTIFICADO 
PELO INMETRO. UNIDADE 

1235 

25 104844 104844 - ESQUADRO 60 GRAUS, CONFECCIONADA EM PET 
PCR (POLITEREFTALATO DE ETILENO RECICLADO) OU OUTRO 
MATERIAL RECICLADO, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS, 
ESCALA DE GRADUACAO EM MM E CM, LEGIVEL E SEM 
FALHAS, IMPRESSA ATRAVES DE PROCESSO DE 
TAMPOGRAFIA. DIMENSOES MINIMAS: 270 MM DE 
COMPRIMENTO, 25 MM DE LARGURA E 2,0 MM ESPESSURA 
MAIOR E MENOR 1,4 MM (PONTO DE CHANFRO). DEVERA 
CONTER EM SEU CORPO NO MINIMO: MARCA E SIMBOLOGIA 
DA MATERIA PRIMA UTILIZADA. PRODUTO CERTIFICADO 
PELO INMETRO. UNIDADE 

1235 

26 106923 106923 - FITA ADESIVA CREPE TAMANHO 19MM X 50M. 
UNIDADE 

1135 



 

 

33 Processo nº 48/2022 
Pregão Eletrônico nº 17/2022 

27 106924 106924 - FITA ADESIVA CREPE TAMANHO 50MM X 50M 
UNIDADE 

1135 

28 106926 106926 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 50 M. 
UNIDADE 

1410 

29 106925 106925 - FITA LARGA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 50 M. 
UNIDADE 

1510 

30 106911 106911 - GABARITO GEOMETRICO, CONFECCIONADO EM PET 
(POLITEREFTALADO DE ETILENO RECICLADO) OU OUTRO 
MATERIAL RECICLADO, COM REGUA LATERAL MEDINDO 
20MM COM ESCALAS CLARAS E PRECISAS, COM DIVISAO EM 
MILIMETROS, DESTAQUE A CADA 5 MILIMETROS COM 
MARCACAO NUMERADA A CADA CENTIMETRO E 
TRANSFERIDOR DE 180 COM MARCACAO DOS ANGULOS DE 
30, 60, 90 E 150. A IMPRESSAO DEVE SER NA COR PRETA, 
LEGIVEL E SEM FALHAS, FEITAS PELO PROCESSO DE 
TAMPOGRAFIA. ELEMENTOS GEOMETRICOS MINIMOS 
PRESENTES: CIRCULO, TRIANGULO EQUILATERO E 
TRIANGULO RETANGULO, QUADRADO, LOSANGO, TRAPEZIO 
RETENGULO, PARALELOGRAMO, PENTAGONO, HEXAGONO. 
DIMENSOES MINIMAS: 225MM DE COMPRIMENTO, 120MM DE 
LARGURA, 1,8MM ESPESSURA MAIOR E A MENOR 1,4MM 
(PONTA DO CHANFRO DA REGUA). DEVERA CONTER EM SEU 
CORPO NO MINIMO: MARCA E SIMBOLOGIA DA MATERIA 
PRIMA UTILIZADA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. 
UNIDADE 

1005 

31 104846 104846 - GIZ DE CERA GROSSO, 12 CORES, FORMATO 
CILINDRICO, PADRAO GROSSO, COM SUPERFICIE LISA E 
UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMACOES, 
CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATOXICOS E 
PIGMENTACAO HOMOGENEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO 
E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. SAO 
OBRIGATORIAS AS CORES: PRETO, AMARELO, VERMELHO, 
DOIS TONS DE AZUL, DOIS TONS DE VERDE E MARROM. 
CARACTERISTICAS: DIAMETRO MINIMO 10MM, 
COMPRIMENTO MINIMO 95MM, PESO LIQUIDO MINIMO 120G. 
NA EMBALAGEM, DEVERA CONSTAR NO MINIMO AS 
SEGUINTES INFORMACOES: QUANTIDADE DE CORES, 
PRODUTO ATOXICO, COMPOSICAO, PESO LIQUIDO, DADOS 
DO FABRICANTE E SELO DO INMETRO. CAIXA 

2320 

32 106927 106927 - GRAMPOS GALVANIZADOS P/ GRAMPEADOR, 
MODELO 26/6, EMBALAGEM COM 5.000 UNIDADES CAIXA 

1446 
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33 106910 106910 - LAPIS DE COR JUMBO, 12 CORES, CORPO 
TRIANGULAR NA COR DA MINA, CONTENDO MARCA E 
PROCEDENCIA, MEDINDO NO MINIMO 175MM, DIAMETRO 
MEDINDO NO MINIMO 10MM, MINA DE NO MINIMO 4MM, 
MADEIRA OU RESINA TERMOPLASTICA, PIGMENTOS 
AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. EMBALAGEM EM 
PAPEL CARTAO CONTENDO NO MINIMO: MARCA, TAMANHO 
DA MINA, QUANTIDADE DE CORES, DADOS DO FABRICANTE, 
SELO DO INMETRO, VALIDADE E ESPACO PARA NOME. CAIXA 

2200 

34 106909 106909 - LAPIS GRAFITE PRETO, JUMBO, N2, CORPO 
TRIANGULAR PRETO, CONTENDO MARCA, MEDINDO NO 
MINIMO 175MM, DIAMETRO MEDINDO NO MINIMO 10MM, 
MINA DE NO MINIMO 2,8MM, COMPOSICAO: MADEIRA, 
RESINAS, PIGMENTOS ATOXICOS, ADITIVOS, CARGAS INERTES 
E CERA. CAIXA C/72 UND. 

3240 

35 104848 104848 - LAPIS GRAFITE PRETO, N2, CORPO REDONDO PRETO, 
CONTENDO MARCA, N2, MEDINDO NO MINIMO 175MM, MINA 
DE NO MINIMO 2MM, COMPOSICAO: MADEIRA OU RESINA 
TERMOPLASTICA, PIGMENTOS ATOXICOS, ADITIVOS, CARGAS 
INERTES E CERA. CAIXA C/72 UND. 

4680 

36 104847 104847 - LAPIS DE COR, 12 CORES, CORPO REDONDO, NA COR 
DA MINA, MEDINDO NO MINIMO 175MM, MINA DE NO MINIMO 
2MM, MADEIRA OU RESINA TERMOPLASTICA, PIGMENTOS 
ATOXICOS, ADITIVOS, CARGAS INERTES E CERA. EMBALAGEM 
EM PAPEL CARTAO CONTENDO NO MINIMO: MARCA, 
QUANTIDADE DE CORES, DADOS DO FABRICANTE, SELO DO 
INMETRO, VALIDADE E ESPACO PARA NOME. CAIXA 

2825 

37 106928 106928 - MASSA DE MODELAR SOFT POTE 500G A BASE DE 
AMIDO, NAO TOXICA, SUPER MACIA NAS CORES - VERDE - 
VERMELHO - AZUL - BRANCO - AMARELO - ROSA - PRETO - 
LARANJA. NA CONTRATACAO SERA INFORMADA A COR 
DESEJADA. UNIDADE 

2105 

38 104849 104849 - MASSA DE MODELAR, 12 CORES, SUPER MACIA, 
CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS, 180 GRAMAS, A BASE DE 
CARBOIDRATOS DE CEREAIS, AGUA, GLUTEN, CLORETO DE 
SODIO, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS. CORES VIVAS E 
MISCIVEIS, QUE NAO ESFARELA. AS MASSAS DEVERAO SER 
EMBALADAS POR SACO PLASTICO PARA EVITAR O 
RESSECAMENTO, EMBALAGEM FINAL EM PAPEL CARTAO 
RESISTENTE, CONTENDO NO MINIMO: QUANTIDADE DE 
CORES, PRODUTO ATOXICO, COMPOSICAO, PESO LIQUIDO, 
DADOS DO FABRICANTE E SELO DO INMETRO. PRODUTO 
ATOXICO. INDICADA PARA CRIANCA A PARTIR DE 03 ANOS 
DE IDADE CAIXA 

2755 
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39 106930 106930 - PAPEL A3 75G/M 20LB, 297 MM X 420 MM, COR 
BRANCO, PACOTE COM 500 FLS 100% CELULOSE, FABRICADO 
COM MATERIA-PRIMA DE FLORESTAS DE EUCALIPTO 
RENOVAVEIS. CAIXA C/10. 

918 

40 106939 106939 - PAPEL A4 75G/M, 210 MM X 297 MM. NA COR 
BRANCA. PACOTES COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 PACOTES. 

2945 

41 106940 106940 - PAPEL A4 210 MM X 297 MM 180G. PCOTE COM 50 
FOLHAS.NAS CORES ROSA - VERDE - AZUL - AMARELA – 
LARANJA. NA CONTRATACAO SERA INFORMADA A COR 
DESEJADA. PACOTE 

1500 

42 106980 106980 - PAPEL A4 75G/M, 210 MM X 297 MM, COR BRANCA. 
PACOTES COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 PACOTES. 

6000 

43 106929 106929 - PAPEL A4 75G/M, 210 MM X 297 MM, RECICLADO. 
PACOTES COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 PACOTES. 

3811 

44 106899 106899 - PAPEL A4, PACOTE COM 100 FOLHAS COLORIDAS, 
EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO NO 
MINIMO: MARCA, DADOS DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE 
FOLHAS E SELO FSC OU CERFLOR. O LICITANTE VENCEDOR 
DEVERA ENVIAR EM CONJUNTO COM A AMOSTRA O 
CERTIFICADO FSC OU CERFLOR DO FABRICANTE. PACOTE 

1748 

45 106898 106898 - PAPEL A4, PACOTE COM 100 FOLHAS, EMBALADO EM 
EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO NO MINIMO: MARCA, 
DADOS DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE FOLHAS E SELO 
FSC OU CERFLOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENVIAR 
EM CONJUNTO COM A AMOSTRA O CERTIFICADO FSC OU 
CERFLOR DO FABRICANTE. PACOTE 

14385 

46 106900 106900 - PAPEL CRIATIVO PARA ATIVIDADES COM 
DOBRADURA, COM CAPA, GRAMATURA MINIMA 240G/M, 
ACABAMENTO COSTURADO. MIOLO CONTENDO 16 PAGINAS 
COM ATIVIDADES IMPRESSAS EM PRETO. ACOMPANHAR 24 
FOLHAS COLORIDAS, TAMANHO A4, GRAMATURA MINIMA DE 
120G/M, CORES: AZUL, BRANCO, CREME, PRETO, VERDE E 
VERMELHO, SENDO QUATRO FOLHAS DE CADA UMA DELAS. 
EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO NO MINIMO: DADOS DO 
PRODUTO E DO FABRICANTE PACOTE 

1331 

47 106902 106902 - PASTA PLASTICA OFICIO, TRANSLUCIDA, 
CONFECCIONADA EM PP DE BOA QUALIDADE, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 335MM DE COMPRIMENTO E 235MM DE 
LARGURA. CONTER ELASTICO REVESTIDO. DEVE CONTER 
ETIQUETA DE IDENTIFICACAO COM NO MINIMO: MARCA, 
DADOS DO FABRICANTE, VALIDADE, COMPOSICAO, MEDIDA 
E SELO DO INMETRO UNIDADE 

2788 
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48 106901 106901 - PASTA POLIONDA, TRANSLUCIDA, CONFECCIONADA 
EM PP ALVEOLAR DE BOA QUALIDADE, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 340MM DE COMPRIMENTO, 245MM DE 
LARGURA E 35MM DE LOMBADA. CONTER ELASTICO 
REVESTIDO. DEVE CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICACAO 
COM NO MINIMO: MARCA, DADOS DO FABRICANTE, 
VALIDADE, COMPOSICAO, MEDIDA E SELO DO INMETRO. 
UNIDADE 

2421 

49 106903 106903 - PINTURA A DEDO, 6 CORES VIVAS, CORES 
DIFERENTES E MISCIVEIS, MINIMO 30ML CADA FRASCO, NAO 
TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO INQUEBRAVEL COM 
TAMPA DE ROSCA CONTENDO MARCA DO FABRICANTE. 
COMPOSICAO: RESINA DE PVA, CONSERVANTE E PIGMENTOS. 
NA EMBALAGEM DEVE CONTER NO MINIMO: QUANTIDADE 
DE CORES, PRODUTO ATOXICO, COMPOSICAO, TABELA DE 
MISTURA DE CORES, NOME DO FABRICANTE E SELO DO 
INMETRO. KIT 

1345 

50 106931 106931 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - 15W (10W) 
POTENCIA DE PICO 15W, POTENCIA ESTABILIZADA 10W, 
EMBALAGEM BLISTADA. CABO DE 1 METRO DE 
COMPRIMENTO, BIVOLT. AQUECIMENTO DE 3 A 5 MINUTOS. 
UNIDADE 

595 

51 106932 106932 - PLACA DE E.V.A BRILHO, 400 MM X 600 MM X 2 MM, 
NAS CORES: AZUL FRANCA - AMARELO - LARANJA - ROSA 
PINK - ROXO - PRETO - VERDE LIMAO - ROSA BEBE - 
DOURADO - PRATEADO - VERDE BANDEIRA - VERMELHO - 
BRANCO. NA CONTRATACAO DEVERA SER INFORMADA A 
COR DESEJADA UNIDADE 

3255 

52 106933 106933 - PLACA DE E.V.A SIMPLES, 400 MM X 600 MM X 2 MM, 
NAS CORES AZUL FRANCA - VERDE BANDEIRA - VERMELHO - 
PRETA - BRANCO - AMARELO - LARANJA - ROXO - VERDE 
LIMAO - ROSA - CINZA - MARROM - BEGE UNIDADE 

3452 

53 106935 106935 - PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A3, TAMANHO: 
303X426 MM, 125 MICRAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. 
UNIDADE 

590 

54 106934 106934 - PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4, 220 X 307MM, 
125 MICRAS EMBALAGEM COM 100 FOLHAS. UNIDADE 

1520 

55 106938 106938 - QUADRO BRANCO MAGNETICO 90X60 COM 
SUPERFICIE DE SECAGEM RAPIDA PARA ESCRITAS COM 
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E DE FACIL REMOCAO, 
NAO DEIXANDO MANCHAS, BORDAS EM ALUMINIO E 
CANTONEIRAS PLASTICAS PARA PROTECAO COM SUPORTE 
PARA MARCADOR E APAGADOR. UNIDADE 

237 
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56 104854 104854 - REGUA DE 30CM, CONFECCIONADA EM PET PCR 
(POLITEREFTALATO DE ETILENO RECICLADO) OU OUTRO 
MATERIAL RECICLADO, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS, 
ESCALAS COM DIVISAO EM MILIMETROS, DESTAQUE A CADA 
5 MILIMETROS COM MARCACAO NUMERADA A CADA 
CENTIMETRO NA COR PRETO, FEITAS PELO PROCESSO DE 
TAMPOGRAFIA, COM GUIA DE LEITURA. DIMENSOES MINIMAS: 
310MM COMPRIMENTO X 30MM LARGURA X 1,8MM 
ESPESSURA MAIOR E A MENOR 0,8MM (PONTA DO 
CHANFRO). UNIDADE 

2650 

57 106904 106904 - TESOURA ESCOLAR, CABO PLASTICO PRETO, LAMINA 
EM ACO INOX COM ESCALA DE 5CM IMPRESSA, PONTA 
ARREDONDADA, MEDINDO 130MM. PRODUTO CERTIFICADO 
PELO INMETRO. UNIDADE 

2928 

58 106906 106906 - TINTA GUACHE, 250ML, CORES DIVERSAS, NAO 
TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO INQUEBRAVEL COM 
TAMPA DE ROSCA, ESTILO FLIP TOP, CONTENDO MARCA DO 
FABRICANTE. COMPOSICAO: RESINA, AGUA, CONSERVANTE, 
CARGA E PIGMENTOS. NA EMBALAGEM DEVE CONTER NO 
MINIMO: COR, PRODUTO ATOXICO, COMPOSICAO, NOME DO 
FABRICANTE E SELO DO INMETRO. A COR DEVERA SER 
INFORMADA NA HORA DA COMPRA UNIDADE 

1616 

59 106905 106905 - TINTA GUACHE, 6 CORES VIVAS, CORES DIFERENTES 
E MISCIVEIS, MINIMO 15ML CADA FRASCO, NAO TOXICA, 
SOLUVEL EM AGUA, FRASCO INQUEBRAVEL COM TAMPA DE 
ROSCA CONTENDO MARCA DO FABRICANTE. COMPOSICAO: 
RESINA, AGUA, CONSERVANTE, CARGA E PIGMENTOS. NA 
EMBALAGEM DEVE CONTER NO MINIMO: QUANTIDADE DE 
CORES, PRODUTO ATOXICO, COMPOSICAO, TABELA DE 
MISTURA DE CORES, NOME DO FABRICANTE E SELO DO 
INMETRO. KIT 

1735 

60 106936 106936 - TNT ESTAMPADO TAM. 1,40 M X 50M. MODELOS: 
ARABESCO, FLORAL, FOLHAS OU MURO DE FOLHAS, FESTA 
JUNINA, INFANTIL, BRASIL, HALLOWEEN, PASCOA, NATAL E 
CARNAVAL. ROLO 

817 

61 106937 106937 - TNT LISO TAMANHO: 1,40 M X 50M. AZUL CLARO - 
AZUL ESCURO - VERDE ESCURO - VERDE CLARO - VERMELHO 
- PRETA - BRANCO - AMARELO - LARANJA - ROXO - ROSA - 
CINZA - MARROM - BEGE. ROLO 

1423 
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62 16907 106907 - TRANSFERIDOR 180, CONFECCIONADO EM PET PCR 
(POLITEREFTALATO DE ETILENO RECICLADO) OU OUTRO 
MATERIAL RECICLADO, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS, 
ESCALAS COM DIVISAO EM MILIMETROS, DESTAQUE A CADA 
5 MILIMETROS COM MARCACAO NUMERADA A CADA 
CENTIMETRO NA COR PRETO, IMPRESSA ATRAVES DE 
PROCESSO DE TAMPOGRAFIA. DIMENSOES MINIMAS: 140 MM 
COMPRIMENTO X 80 MM LARGURA X 2 MM ESPESSURA 
MAIOR E A MENOR 1 MM (PONTA DO CHANFRO). DEVERA 
CONTER EM SEU CORPO NO MINIMO: MARCA E SIMBOLOGIA 
DA MATERIA PRIMA UTILIZADA. UNIDADE 

630 

63 106908 106908 - TRANSFERIDOR 360, CONFECCIONADO EM PET PCR 
(POLITEREFTALATO DE ETILENO RECICLADO) OU OUTRO 
MATERIAL RECICLADO, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS, 
ESCALAS COM DIVISAO EM MILIMETROS, DESTAQUE A CADA 
5 MILIMETROS COM MARCACAO NUMERADA A CADA 
CENTIMETRO NA COR PRETO, IMPRESSA ATRAVES DE 
PROCESSO DE TAMPOGRAFIA. DIMENSOES MINIMAS: 120 MM 
COMPRIMENTO X 20 MM LARGURA X 2 MM ESPESSURA 
MAIOR E A MENOR 1 MM (PONTA DO CHANFRO). DEVERA 
CONTER EM SEU CORPO NO MINIMO: MARCA E SIMBOLOGIA 
DA MATERIA PRIMA UTILIZADA. UNIDADE 

650 

 

Os itens deverão ser novos. 

Para os objetos em que se aplicar validade do produto, está não poderá ser inferior a 12 
(doze) meses contados da data de entrega do mesmo. 

 

4. FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

A adjudicação será realizada por MENOR PREÇO por item. 

 

5. EXECUÇÃO DO OBJETO  

Os itens deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento da 
nota de empenho pelo fornecedor, no endereço indicado pelo próprio Órgão Participante 
que esteja adquirindo o item. 

O Fornecedor deverá entregar o item constante da autorização no local indicado pelo 
Órgão Participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o 
e-mail indicado no Empenho ou autorização de fornecimento. 
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6. DA ASSINATURA 

A Ata de Registro de Preços e seus atos conexos, decorrentes do presente Termo, serão 
firmados eletronicamente, por ambas as partes, na forma qualificada de que trata o art. 4º, 
inciso III da Lei nº 14.063/2020, por meio de certificações digitais emitidas em 
conformidade com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). 

 

7. DEMAIS DISPOSITIVOS 

Quanto às obrigações, sanções e penalidades, pagamento e demais prerrogativas, a 
CONTRATADA ficará sujeita ao que estiver disposto e previsto no Edital e demais anexos.  
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022 

DADOS DE SUPORTE PARA CONTRATAÇÃO 

 

1. DADOS BANCÁRIOS: 

NOME DO BANCO: 

CIDADE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 

NOME DA CONTA CORRENTE: 

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPOSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

NOME COMPLETO: 

CARGO OU FUNÇÃO: 

IDENTIDADE Nº : 

CPF Nº: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

 

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA (e-mail) 

Declaramos que os domicílios eletrônicos (e-mails) da empresa para recebimento dos documentos 
abaixo, são: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ASSINATURA: _______________________________ 

ORDEM DE COMPRA: ______________________________ 

COMUNICADO DE IRREGULARIDADE: ____________________________________ 

ADVERTÊNCIA/SANÇÕES/PENALIDADES: __________________________________ 

 

4. DECLARAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da 
“Ata de Registro de Preços”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por 
certificação digital. 

Local e Data 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO nº 48/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 17/2022 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº <nAta> 

 

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa), adiante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR e os Municípios abaixo listados doravante denominados ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, em face da classificação da proposta em pregão, resolvem registrar os 
preços da empresa a seguir qualificada, denominada FORNECEDOR, nos termos da 
Resolução nº 26 de 26 de dezembro de 2014, da Resolução nº 03 de 28 de abril de 2021, 
da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 
de 2006 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, 
CONSISA, Autarquia Municipal, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas sob o nº 07.242.772/0001-89, com sede na Rodovia ERS 130, nº 
3665 sala 08, Bairro Montanha, Lajeado/RS, representado por seu 
Presidente Marcos José Scorsatto, Prefeito de Itapuca, brasileiro, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 602.741.310-72, portador da 
Cédula de Identidade nº 9044073857, expedida pela SSP/RS residente 
e domiciliado em Itapuca/RS. 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

Municípios de ANTA GORDA, ARROIO DO MEIO, ARVOREZINHA, BOM 
RETIRO DO SUL, BOQUEIRÃO DO LEÃO, CANUDOS DO VALE, CAPITÃO, 
COLINAS, COQUEIRO BAIXO, CRUZEIRO DO SUL, DOIS LAJEADOS, 
DOUTOR RICARDO, ENCANTADO, ESTRELA, FAZENDA VILANOVA, 
FORQUETINHA, ILÓPOLIS, IMIGRANTE, ITAPUCA, LAJEADO, MARQUES 
DE SOUZA, MUÇUM, NOVA BRÉSCIA, PAVERAMA, POÇO DAS ANTAS, 
POUSO NOVO, PROGRESSO, PUTINGA, RELVADO, ROCA SALES, SANTA 
CLARA DO SUL, SÃO JOSÉ DO HERVAL, SÃO VALENTIM DO SUL, SÉRIO, 
TEUTÔNIA, TRAVESSEIRO, VESPASIANO CORRÊA, WESTFÁLIA E UNIÃO 
DA SERRA.  

FORNECEDOR: 
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<RAZÃOSOCIAL>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. <cnpj>, com sede no(a) 
<Endereço>, <cidade>/<UF>, neste ato representada por seu <Cargo>, 
<REPRESENTANTE>, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n. <cpf>, portador(a) da Cédula de Identidade n. <rg>, 
expedida pela <ÓRGÃO>, residente e domiciliado(a) <residente>. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O presente instrumento tem por objeto registrar os preços para futura e eventual 
aquisição de MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE pelos Municípios Consorciados, de 
acordo com os quantitativos estimados e as condições e especificações do referido edital 
e consoante apresentadas na proposta do fornecedor vencedor do Pregão Eletrônico nº 
17/2022, conforme discriminado abaixo: 

Item 
 

 

Especificação 
do 
Objeto 

 

Modelo/ 
Fabricante 

 

Unidade 
de 
Medida 

Qtde. Preço 
Unitário 
(R$) 

 

Preço 
Total 

(R$) 

-       

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO  

2.1. O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no 
prazo de validade da ata de registro de preços. 

2.1.1. A contratação do item, será efetuada conforme a necessidade de cada Órgão 
Participante. 

2.1.2. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Participante por intermédio da emissão de Nota de Empenho a favor da empresa 
vencedora da licitação, observando-se todas as regras estabelecidas no ato convocatório, 
independentemente de transcrição, consoante o disposto no § 4º do art. 62 da Lei n. 
8.666/1993. 

2.1.3. A Nota de Empenho será considerada aceita em todas as suas condições, quando não 
rejeitada, por escrito, no prazo de um dia útil, contados do seu recebimento. 

2.1.4. Por ocasião da emissão da Nota de Empenho, o Órgão Participante poderá exigir do 
licitante vencedor a apresentação das Certidões Negativas, bem como a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
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2.2. Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar 
da data de recebimento do Empenho, que será enviada pelo Órgão Participante por meio 
eletrônico. 

2.6. Para os objetos licitados em que se aplicar validade do produto está não poderá ser 
inferior a 12 (doze) meses contados da data de entrega do mesmo. 

2.7. As Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor deverão observas as disposições da Instrução 
Normativa nº 1.234/2012 da RFB para fins de retenção de Imposto de Renda pelo Órgão 
Participante à que ela for direcionada, caso o mesmo adote tal sistemática em seus 
pagamentos de contraprestação de bens. 

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

3.1. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos seus componentes e especificações constantes da 
proposta, quanto à marca, modelo, especificações técnicas e níveis de desempenho 
mínimos exigidos. 

3.2. Após recebimento provisório, o bem será recebido definitivamente, mediante a 
verificação da qualidade e sua consequente aceitação, sendo emitido Atesto da Nota Fiscal 
pelo Secretário Municipal ou outro servidor designado do Órgão Participante. 

3.3. Caberá ao servidor responsável rejeitar o produto que não esteja de acordo com as 
exigências do edital. 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos pelas aquisições desta Ata, serão feitos pelo Órgão Participante em 
favor do fornecedor, mediante depósito bancário em sua conta corrente. 

4.2. O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de 
recebimento definitivo dos itens, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e 
arquivo XML. 

4.3. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais 
deverá ser o indicado nessa Ata de Registro de Preços. 

4.4. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária.  

4.5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da 
RFB ou outra que se refira a retenções e vier a lhe substituir, caso o Órgão Participante 
adote tal sistemática em seus pagamentos de contraprestação de bens. 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
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5.1. Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta 
Ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda fica obrigado a: 

a) assinar esta Ata de Registro de Preços no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado da data 
do recebimento; 

b) fornecer o objeto deste Edital na forma, nos prazos, nos preços registrados e nos 
endereços dos MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (Órgãos Participantes desta licitação 
compartilhada), observadas as condições estipuladas no respectivo Edital, na proposta, na 
Ata de Registro de Preços, na Nota de Empenho, no Contrato e/ou instrumento 
equivalente; 

b.1) particularidades na entrega dos itens deverão ser tratadas com cada Município 
Consorciado que estiver adquirindo os itens; 

c) prestar garantia pelo período solicitado no edital conforme sua exigência, ou por período 
maior; 

d) responsabilizar-se por todas as despesas/custos oriundas das entregas bem como de 
suas eventuais trocas durante a garantia; 

e) acusar o recebimento dos Empenhos, bem como de quaisquer outras notificações 
enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo 
final deste item recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil. 

f) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990); 

g) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, o objeto com 
avarias ou defeitos; 

h) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador sempre que solicitado; 

i) responsabilizar-se por todas as despesas/custos decorrentes da produção, fornecimento 
e entrega do produto, inclusive as despesas de embarque e transporte, de embalagens, de 
frete e seguro, e eventuais perdas ou dano; 

j) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da lei, ligadas ao cumprimento deste Edital. 

l) manter cadastro (e-mails e telefones) atualizados junto ao Órgão Gerenciador. 

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. Nas hipóteses de não cumprimento das obrigações ora assumidas durante a licitação 
ou nas hipóteses de inexecução total ou parcial durante a execução desta Ata, Contrato ou 
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instrumento equivalente, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as sanções e 
penalidades indicadas na Resolução do Consisa nº 03 de 28 de abril de 2021: 

61.1. As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de 
execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções: 

I. Advertência; 

II. Notificação; 

III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

6.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes 
no Edital:  

I. Advertência;  

II. Notificação; 

III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em 
desacordo.  

6.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto 
no Edital:  

I. Advertência;  

II. Notificação; 

III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

6.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto 
no Edital:  

I. Advertência;  

II. Notificação; 

III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, 
por dia de atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega 
do objeto;  

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
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6.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no 
Edital:  

I. Advertência;  

II. Notificação; 

III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em 
desacordo, por infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

6.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  

I. Advertência;  

II. Notificação; 

III. Ressarcimento ao erário;  

IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 

V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

6.1.7. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 
10.024/19, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Órgão Gerenciador 
e com seus municípios consorciados e ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores 
junto a esses órgãos, nos casos de: 

a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 

b) não entregar a documentação exigida no Edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do Contrato; 

g) fraudar a execução do Contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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6.1.8. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 

6.1.9. Da aplicação das penas acima descritas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação, o qual poderá ser enviado por e-mail. 

6.1.10. As multas de que tratam os subitens 6.1.1 a 6.1.6 deverão ser pagas em até 10 (dez) 
dias contados da comunicação, mediante depósito na conta bancária indicada no 
documento. Não sendo efetuado o depósito no prazo, o valor da multa será descontado 
de pagamentos a que o fornecedor tenha direito. 

6.1.10.1. Fracassada a cobrança da multa, a mesma poderá ser cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores. 

7.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem 
aplicação de penalidade; 

III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

7.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Órgão Gerenciador poderá: 

I – negociar os preços; 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento (envio da Ordem de Compra), e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.2. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes de revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 
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7.2.1. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior ao menor preço 
daqueles apurados pelo Consisa para o objeto pesquisado. 

7.2.2. Enquanto vigente a validade da proposta financeira da licitante conforme disposto 
no item 8.3 letra ‘e’, bem como haja empenho com pendência de entrega do item em 
questão, não serão atendidos os dispositivos do subitem 17.1.3.  

7.3. O Órgão Gerenciador poderá entrar em contato com o fornecedor para verificar se há 
interesse em adesão a determinado item, tendo a empresa 48 horas para responder sobre 
o aceite. Caso contrário a consulta será destinada ao próximo fornecedor do ranking. 

7.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

CLÁUSULA OITAVA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Este Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito, além de outras 
hipóteses: 

a) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - não aceitar a autorização de fornecimento de compra (Ordem de Compra) no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

IV - estiver presentes razões de interesse público; 

V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Órgão Gerenciador ou com 
qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

VI - for impedido de licitar e contratar com Órgão Gerenciador ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 

b) pelo FORNECEDOR, desde que vencida a validade de sua proposta financeira e que não 
haja empenho com pendência de entrega, mediante solicitação por escrito encaminhada 
ao Consisa, na hipótese de comprovação de fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, que venha a comprometer o cumprimento das exigências da Ata de 
Registro de Preço. O Consisa avaliará as razões do pedido e, caso não as aceite, abrirá 
processo específico para aplicação das penalidades previstas neste Edital, garantidos a 
ampla defesa e o contraditório. 
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8.2. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente e registrado, por apostilamento, 
nesta Ata de Registro de Preços. 

8.3. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos aqui previstos será 
efetuada, preferencialmente, por correspondência eletrônica com aviso de recebimento. 

8.4. O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta, da Ordem de Compra e 
da Ata ensejará, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR, o cancelamento do Registro de 
Preços do FORNECEDOR, sujeitando-o às penalidades previstas no Edital e instrumentos 
correlatos. 

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços 
correrão a conta de dotação específica consignada no Orçamento do Órgão respectivo. 

9.2. O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a 
classificação orçamentária. 

CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 
48/2022, ao Pregão Eletrônico nº 17/2022 (Registro de Preços), realizado pelo Consórcio 
Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, Órgão Gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

11.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar 
de XX/XX/2022. 

11.2.  A vigência para a execução dos Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços 
observará ao disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura não gera ao (Órgão 
Gerenciador (CONSISA) ou para os Órgãos Participantes a obrigação de solicitar os 
fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua estimativa de 
consumo. 

12.2. Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o 
Órgão Gerenciador poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a 
ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro 
classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado. 

12.3. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos 
Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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12.4. O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das 
suas obrigações para com o Órgão Gerenciador (Consisa) e com os Órgãos Participantes, 
nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte 
integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para 
todos os fins, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 

13.1. É competente o foro da Comarca de Lajeado/RS para dirimir quaisquer discussões 
oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de 
Preços. 

Lajeado/RS, ....../......./2022 

 

 

 

 

Marcos José Scorsatto 
Presidente do Consisa 

 

 

Representante Legal do Fornecedor 
 <XXXXX> 

 

 

 

Jonas Cristiano Fritsch 

Assessor Jurídico 

OAB/RS 72.203 
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