
 

 

 
 

 

EDITAL Nº076/2022 - PREGÃO PRESENCIAL No 027/2022 

 

Abertura: 18.08.2022 

Horário: 13:30 

Local: Secretaria Municipal de Administração 

Tipo: Menor Preço por item 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA para as diversas secretarias da 

prefeitura de Trindade do Sul  

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura 

Municipal de Trindade do Sul, realizará licitação na modalidade de PREGÃO NA FORMA 

PRESENCIAL, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM de acordo com a Lei Federal no 10.520 de 17 de Julho de 2002, do 

Decreto Municipal no 058/2019, de 16 de agosto de 2019, Decreto Municipal n° 09/2021, 

com aplicação subsidiaria da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima mencionados, junto a sede 

Administrativa do Município de Trindade do Sul. 

As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pelo Departamento de 

Licitações, em horário normal de expediente, junto ao Municipio de Trindade do Sul em 

horário de expediente das 7:30 as 11:30 e das 13 às 17 horas, pelo fone 54 3541-1025, ou 

pelo email gabinete@trindadedosul.rs.gov.br. 

 
Em atenção a Lei Complementar Federal Nº 147/2014, poderão participar 

deste Pregão apenas Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, que atenderem 
a todas as condições exigidas neste edital, nos itens de Credenciamento, 
Habilitação e Proposta, observada a necessária conformidade com o objeto 
licitado. 

 

mailto:gabinete@trindadedosul.rs.gov.br


 

 

 
 

I – DO OBJETO  

1.1 – Formação de ATA de registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza, 

mediante Sistema de REGISTRO DE PREÇOS, visando atender a todas as secretarias 

do Município, conforme especificações e condições constantes no  Anexo III, deste 

Edital.  

1.2. As quantidades e o prazo de entrega dos materiais que vierem a ser adquiridos serão 

definidos na respectiva Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente), que só será 

emitida dentro do prazo de validade do registro de preço correspondente a um ano contado da 

data de publicação da ata final. 

 

II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTOS 

 

 2.1 - As despesas para a execução do objeto licitado correrá por conta da Dotação 

Orçamentária constante da lei-de-meios em execução. 

   

O Municipio efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e 

sua respectiva nota fiscal.  

 

SECRETARIA: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

Dot. nº: 03.01 3390.30.00.00.00 2.009 –  Material de Consumo 

 

SECRETARIA: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Dot. nº: 05.01 3390.30.00.00.00 2.022 – Material de Consumo 

 

SECRETARIA: 05 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Dot. nº: 06.01 3390.30.00.00.00 2.028– Material de Consumo 

 

SECRETARIA: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

Dot. nº: 08.01 3390.30.00.00.00 2.006 – Material de Consumo 

 

SECRETARIA: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Dot. nº: 09.01 3390.30.00.00.00 2.081 – Material de Consumo 

 

 

III – PARTICIPAÇÃO 



 

 

 
 

 

 3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos. 

 

IV - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 

 4.1 - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois dias 

úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas, no Serviço de Protocolo 

Geral da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul. 

 4.2 - Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de dois 

dias após o limite de envio de impugnações. 

 4.3 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada 

uma das seguintes providências: 

a) Anulação ou revogação do edital; 

b) Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, 

alteração da data da sessão pública do pregão; 

c) Alteração no edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da 

sessão pública do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha 

afetado a formulação das propostas. 

 

V – PROPOSTA 

 

 5.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até o horário e data 

definido no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 

os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 – Proposta 

Município de TRINDADE DO SUL 

Pregão PRESENCIAL nº /2022  

Nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ 

 

 5.2 – A proposta deverá ser apresentada em MIDIA MAGNETICA (requisito para 

participação), gerada por programa de geração disponibilizado na pagina da Prefeitura 

Municipal de Trindade do Sul, site www.trindadedosul.rs.gov.br, no link publicações/editais. 

http://www.trindadedosul.rs.gov.br/


 

 

 
 

 5.3 - A proposta tambem deverá ser entregue IMPRESSA, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

 

5.3.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual e/ou 

municipal; 

b) número do Pregão; 

c) descrição do objeto ofertado,  contendo o preço global da proposta, em moeda 

corrente nacional, com duas casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar 

incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos ou indiretos, relacionadas 

com o objeto da presente licitação. 

d) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, conforme modelo 

nos anexos. 

e) Marca dos materiais ofertados. 

 

 

VI – HABILITAÇÃO 

 

 6.1 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, 

até o horário e data definidos no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além 

do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº 2 – Habilitação 

Município de TRINDADE DO SUL 

Pregão PRESENCIAL nº /2022 

Nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ 

 

 6.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

 6.3 - Quanto à qualificação jurídica: 

a) Cópia da Cédula de identidade e CPF dos diretores ou proprietário(s); 



 

 

 
 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual (empresário 

individual ou microempreendedor individual); 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais (sociedade empresária) e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

d)Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 

credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

 

 6.4 - Quanto à regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da Receita Federal); “conjunta” com 

Certidão Negativa de Débitos – CND (emitida pela Previdência Social); 

b) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(F.G.T.S.) (emitida pela Caixa Econômica Federal); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) 

expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede do licitante; 

d) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do titulo VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452 de 01/05/1943; 

f) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

VII - Sessão Pública do Pregão 

 

 7.1 - No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a abertura 

da sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em seqüência: 

 

CREDENCIAMENTO 

 



 

 

 
 

7.2. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 

devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada. 

7.2.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento 

de identidade. 

7.3. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

7.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

a.6) declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte. (lei Complementar 147/2014).  

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do 

Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes 

para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar 

lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 

estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 



 

 

 
 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 

qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

7.5.  Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

7.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, 

deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

7.6.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos 

nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos 

itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de 

junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do 

credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de 

receita referido acima. 
 

Análise preliminar de aceitabilidade das propostas 

 

 7.10 - O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto a 

compatibilidade do objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço 

inexeqüível, baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das 

propostas para a etapa de lances. 

 

Seleção das propostas para a etapa de lances 

 

 7.11 - O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos 

seguintes critérios: 

 7.12 - Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas os demais que 

não sejam superiores a 10% da menor proposta; 

 7.13 - Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no 

critério anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a 

etapa de lances. 

 



 

 

 
 

 Etapa de lances orais 

 

 7.14 - Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores 

manifestar lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior 

preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso 

de empate de preços. 

 7.15 - Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente 

nacional, com  duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em relação ao preço 

do autor. 

 7.16 - Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 

estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 

 7.17 - A etapa de lances será considerada encerrada quando de todos os participantes 

restarem apenas dois em disputa e o segundo colocado declinar de propor um novo lance. 

 7.18 - Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado. 

 7.19 - Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 

será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte.  

 7.19.1 - Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte seja iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada 

 7.19.2  - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do item 7.19.2 – I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese do item 7.18.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 7.19.1, será 

realizado sorteio, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 



 

 

 
 

 7.19.3 - Para as situações previstas nos item 7.18 a microempresa e empresa de 

pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 7.20 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público. 

 7.21 - Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 

proposta, decidindo motivadamente a respeito. 

 

Habilitação 

 7.22 - O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação 

do licitante que tenha ofertado o menor preço para o item. 

 7.23 - Os documentos serão  rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão 

anexados ao processo da licitação. 

 7.24 - Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o 

proponente será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo proponente 

classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes. 

 7.25 - A regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

 7.25.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que este apresente alguma restrição. 

 7.25.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá garantida a suspensão da sessão 

pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a pedido do interessado e a 

critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal 

e trabalhista. 

 7.25.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

87 da Lei 8666/1993 e art. 7º da Lei 10520/2002, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação.  

 



 

 

 
 

 

Recurso 

 7.26 - Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se 

desejam manifestar interesse em interpor recurso, momento em que lhes será oportunizado 

vista de todos os documentos que foram avaliados e aprovados pelo pregoeiro, incluindo o 

credenciamento de todos os participantes. 

 7.27 - Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua 

intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao 

Pregoeiro deliberar sobre o aceite do recurso. 

 7.28 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 

fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

 7.29 - O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito 

pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, 

limitado às razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no 

Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, dirigido à Autoridade Competente. Os 

demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contrarrazões no prazo de 

03 (três) a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará 

sua decisão no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 7.29 - Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará 

encerrada a sessão pública do pregão. 

 

VIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

 8.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do 

objeto licitado. 

 8.2 - No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após 

decisão do recurso, opinar pela adjudicação do obejto licitado. 

 8.3 - A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o 

vencedor a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 8.4 - O Município, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não mantiver as condições de habilitação ou se recusar 

injustificadamente a assinar o Contrato, retomará a Sessão Pública e convidará os demais 

proponentes classificados na ordem determinada após a etapa de lances, dando continuidade 

aos procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação. 

 

 



 

 

 
 

IX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1 - Depois de homologado o resultado desta licitação, a Prefeitura de Trindade do 

Sul convocará a empresa adjudicatária para a assinatura da Ata de Registro de Preço (ARP):  

9.1.1 - Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do 

licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;  

9.1.2 - Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência 

da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando 

o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei n. 8.666/9;  

9.1.3 - O registro de que trata o subitem anterior tem por objetivo a formação de 

cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, 

nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Municipal Nº 034/2018.  

9.2 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena 

de decair o direito ao registro de preço, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

9.3 - O registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data 

de assinatura da ARP.  

9.4 - O beneficiário da ARP terá seu registro cancelado quando: 

9.4.1 - Descumprir as condições da ARP;  

9.4.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

9.4.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;  

9.4.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n. 

8.666/93, ou no art. 7º da Lei n. 10.520/02.  

9.5 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 

9.4.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.  

9.6 -  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados:  

9.6.1 - Por razões de interesse público;  



 

 

 
 

9.6.2 - A pedido do fornecedor.  

9.7 - Tendo em vista a previsão contida no art. 9º, III, do Decreto Municipal n. 

034/2018, a Prefeitura Municipal de Trindade do Sul,  informa que serão permitidas adesões 

à(s) ata(s) de registro de preços decorrente(s) deste Pregão.  

9.8 - Os preços são fixos durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não 

podendo sofrer qualquer reajuste. 

 

X. DOS PRAZOS PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO 

 

 10.1 - Depois da assinatura da ARP, havendo a necessidade de aquisição dos itens 

que compõem o objeto desta licitação, a Prefeitura Municipal de Trindade do Sul convocará 

o beneficiário da ARP para entregar os itens/objetos. O Setor de Compras emitirá a ordem de 

compra para cada licitante. A mesma será enviada por e-mail, caso, o licitante não possua 

e-mail o mesmo será comunicado via telefone, e terá o prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas para passar no setor de compras e retirar a ordem.  

10.2 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

XI - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

11.1 - A gestão contratual será realizada pela Secretaria de Administração, 

pertencente ao Município de Trindade do Sul.  

11.2 - O contrato será fiscalizado por servidor designado pela Administração.  

11.3 - A unidade gestora do contrato realizará periodicamente pesquisa de mercado 

para comprovação da vantajosidade do registro de preço:  

11.3.1 - A pesquisa de mercado será realizada a cada 4 (quatro) meses.  

 

XII. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

12.1. O objeto da presente licitação será recebido: 



 

 

 
 

12.1.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, imediatamente 

após o fornecimento dos itens/objetos; 

12.1.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos 

itens fornecidos e serviços executados e conseqüente aceitação, quando a nota fiscal será 

atestada e remetida para pagamento.  

12.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento 

convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, 

conforme o caso.  

12.1.2.1 A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de 

forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes 

especificações, verificadas posteriormente. 

12.3. O objeto/material recusado será considerado como NÃO ENTREGUE. 

12.4. Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer 

outras despesas decorrentes, correrão por conta da empresa contratada. 

12.5. A empresa contratada terá o prazo MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS para 

retirada dos produtos recusados, após notificação do Setor de Compras. 

 

12.6. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega e aceitação 

dos objetos  solicitados, acompanhados da respectiva nota fiscal. 

Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar 

ao a Secretaria da Fazenda o banco, nº da agência e o nº da conta, na qual será realizado o 

depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, 

da licitante vencedora. 

 

XIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

13.1 - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (ou de Ordem Bancária 

Fatura), em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura, atestada pelo responsável 

pelo acompanhamento da execução do objeto desta licitação.  

13.2 - Será realizada a retenção de tributos e contribuições federais, conforme 

estabelecido na Lei n. 9.430/96 e na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 

1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela IN RFB n. 1.244, de 30 de janeiro de 2012:  



 

 

 
 

13.2.1 - Não ocorrerá a retenção nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas 

optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional);  

13.2.2 - Para efeito do disposto no subitem anterior, a pessoa jurídica deverá 

apresentar declaração, assinada pelo seu representante legal, na forma do Anexo IV da IN 

RFB n. 1.234/12.  

 

XIV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

14.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 ficará impedido de licitar 

e contratar com o Município de Trindade do Sul (durante os prazos indicados abaixo), sem 

prejuízo das demais cominações legais, a licitante que cometer as seguintes faltas:  

14.1.1 - Impedimento de cinco anos: apresentar documentação falsa, fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal;  

14.1.2 - Impedimento de três a quatro anos: não assinar o contrato quando convocado, 

não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato;  

14.1.3 - Impedimento de até dois anos: deixar de entregar a documentação exigida, 

ensejar o retardamento da execução do objeto.  

14.2 - Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicar à 

Contratada as seguintes penalidades:  

14.2.1 - Advertência;  

14.2.2 - Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos produtos faltantes, no caso 

de atraso na entrega;  

14.2.3 - Multa de 10% , aplicada sobre o valor contratado, no caso de inexecução total 

ou rescisão por culpa da contratada;  

14.2.4 - Multa de 10%, aplicada sobre o valor do contrato, no caso de recusa 

injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a Nota de Empenho;  

14.2.5 - Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor do contrato, por descumprimento 

de outras obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.  

14.3 - A multa será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação, e poderá ser descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de 

Trindade do Sul, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.  



 

 

 
 

14.4 - As sanções previstas neste edital somente serão aplicadas através de regular 

processo administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa.  

 

XV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 15.1 - Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento 

de Licitações para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de trinta dias após a 

assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no prazo anterior, 

serão inutilizados. 

 15.2 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 

documentação ou proposta relativa ao presente pregão. 

 15.3 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou 

em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

e devidamente fundamentado. 

 15.4 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 15.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 15.6 - No interesse do Município, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 15.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, 

elegem as partes o Foro da cidade de Comarca de Nonoai, com renúncia expressa a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

 15.8 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente 

Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações, nos dias úteis, em horário normal de 

expediente. 

 15.9 - Fazem parte deste Edital: 

Anexo I – Modelo de Declaraçao de que cumpre com os requisitos de habilitaçao. 

Anexo II – Modelo de Credenciamento. 

Anexo III – Termo de Referência. 



 

 

 
 

Anexo IV – Modelo de Declaração Validade. 

Anexo V – Modelo de Declaraçao de Empregador. 

Anexo VI – Modelos declaração de concordancia com edital 

Anexo VII – Minuta de Ata de Registro de Preços 

 

Trindade do Sul RS, 05 de agosto de 2022. 

 

 

 

ELIAS MIGUEL SEGALLA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº ______________, sediada 

(endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que 

está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data, _______________ , ___ de ____________de _____. 

 

 

___________________________________________ 

(nome e identidade do representante legal) 

 

 

 

******************************* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ________, portador (a) da cédula de 

identidade no __________ e do CPF no ___________, a participar da licitação instaurada pelo 

Município de Trindade do Sul, na modalidade de Pregão, sob o no __/21___, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa _____________________, CNPJ no _____________, bem como formular 

propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Local e data. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (s) dirigente (s) da empresa 

(firma reconhecida) 

 

 

__________________________________ 

Nome do dirigente da empresa 

 

ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 

TODAS AS SECRETARIAS 

DO OBJETO 

 



 

 

 
 

O registro de preços unitários a que diz respeito esta pregão presencial tem 

por objeto o fornecimento descrito e especificado abaixo, contratável sob as seguintes condições, 

dentre outras previstas neste edital: 

1. Prazo de entrega: 

Os materiais licitados deverão ser entregues parceladamente, conforme ordem 

de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Trindade do Sul. Emitida a ordem, o 

fornecedor terá até 10 dias uteis para realizar a entrega, deverão realizar as entregas, no 

Almoxarifado da Prefeitura, A/C de Francieli, cito, a Rua Cipreste, nº 287 das 7:30 – 11:30 e 

das 13:00 as 17:00. No prazo máximo de 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Compra. 

1.1 – As solicitações de mercadorias/objeto, ocorrerão mensalmente e de 

acordo com as necessidades de cada secretaria 

2. Frete/seguro de transporte: 

Fica a cargo dos vencedores transportar de maneira adequada e segura os 

materiais licitados e fazer a entrega no local estabelecido no presente edital, sem qualquer ônus a 

Administração. Ou seja, os encargos decorrentes da entrega correrão por conta dos fornecedores. 

3. Condições de Pagamento: 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 

fatura correspondente ao material entregue no período. 

4. Das Amostras: 

As empresas poderão ofertar os produtos cujas marcas constam no item 

“marcas aprovadas” deste anexo, os quais fazem parte do banco de marcas aprovadas do 

Município de Trindade do Sul 

O licitante que pretender ofertar marca diferente das previamente aprovadas, 

deverá apresentar, para cada item pretendido, 01 (uma) amostra idêntica ao produto ofertado, com 

a rotulagem de acordo com o subitem 1.5, impreterivelmente até as 17 horas do dia 16.08.2022, 

para fins de análise e parecer.As amostras deverão ser entregues somente na Secretária de 

Administração, cujo endereço está no rodapé desta página. Amostras entregues em outro local 

serão desconsideradas.  

As amostras estarão sujeitas à desclassificação em caso de desconformidade 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e critérios de qualidade. O resultado 

da análise das amostras será disponibilizado no site da prefeitura de Trindade do Sul, até o dia 

17.08.2022 as 16:00. 

 A empresa que cadastrar proposta contendo marcas diferentes daquelas 

aprovadas e disponibilizadas será desclassificada no item/lote. 

5. Das Marcas Aprovadas: 



 

 

 
 

Na tabela abaixo encontram-se as marcas aprovadas em pregões anteriores, 

constantes no Banco de Amostras do Município de Trindade do Sul/RS. 

As marcas mencionadas referem-se às linhas de fabricação de melhor qualidade 

técnica, ou seja, de primeira qualidade. Havendo qualquer dúvida quanto à referência da marca 

especificada, deverá o licitante consultar, previamente, A comissão de licitação do Pregão. Sendo 

assim, o Município reserva-se o direito de recusar produtos com qualidade inferior às descritas 

abaixo. 

6. Relação de materiais objeto do registro de preços: 

Item Qtd. 
Min 

    Qtd. Max Und. Descrição Marca 
aprovadas 

Preço 
unitário 

(R$) 

Preço 
total 
(R$) 

1 12 

Adm. (350) 
Assistência (200) 
Saúde (900) 
Educação (1000) 
 
Total: 2450 

FR 

Água sanitária com ação 
desinfetante, cloro ativo entre 
2,0% a 2,5% (p/p), PH do 
produto puro de 13,5 e do 
produto diluído a 1% (p/p) de 
11,5. Deve estar de acordo com 
a NBR 13390 e Portarias ANVISA 
89/94 e 15/88. A embalagem 
deve ser escura, que impeça a 
exposição à luz. Embalagem 
com 1 litro. Tampa com lacre, 
bico econômico. Composição: 
hipoclorito de sódio e água, com 
ação bactericida, podendo ser 
utilizado para desinfecção de 
ambientes, frutas, legumes e 
verduras dentre outros 
alimentos e ação alvejante 
(branqueador). Principio ativo: 
hipoclorito de sódio. Embalado 
em frasco com tampa de 
rosquear, para maior segurança 
no transporte e manuseio do 
produto. 
OBs: acondicionado em caixa de 
papelão c/ impressão original 
do fabricante, c/ informações 

 
 
 
 
 

Q'BOA, YPÊ, 
GIRANDO 

SOL, 
BRILHANTE 

  
 
 
 
 
 
 
R$ 4,10 
 
 

  



 

 

 
 

sobre o produto, tais como 
composição  
química, validade, quantidade, 
lote etc. Contendo 12 unidades 
de cada 
produto. 

2 12 

Adm. (150) 
Saúde (600) 
Assistência(100) 
Educação (400) 
 
Total:1.250 

UN 

Álcool Etílico HidraAlcool etílico 
hidratado 70º INPM em gel, 
composiçao ( - álcool etílico, 
água purificada, carbômero, 
neutralizante e desnaturante), 
embalagem de 500g. 
Importante: acondicionado em 
caixa de papelão com impressão 
original do fabricante, com 
informações sobre o produto, 
tais como composição química, 
validade, quantidade, lote etc.. 
contendo 12unidades do 
produto. 

 
TUPI, Allgel, 
FLOP'S, DA 
ILHA, ITAJÁ, 

ARARAS 

  
 
 
 
R$ 14,50 

  

3 10 
Educação(80) 
Saúde( 40) 
Total: 120 

FR 

Cera liquida incolor, frasco com 
capacidade mínima de 750 ml. Á 
base de emulsão de polímero 
acrílico com ação 
antiderrapante, alto brilho, 
pronta para uso, sistema de 
secagem rápida.  

 
GIRANDO 

SOL,  BRILHO 
FÁCIL, RUBI, 
BRI INGLESA 

 
 
R$ 11,50 

 

4 1 

ADM. (100) 
Educação (400) 
Saúde (550) 
Assistência (80) 
Total: 1.130 

UN 

Desinfetante liquido, 
embalagem 2 litros. Para uso 
geral, ação 
germicida/bactericida, 
qualidade biodegradável, 
principio ativo: cloreto de alquil-
dimetil benzil amônio, 50% 
composição cloreto de 
belzacônio, tensoativos não 
iônicos, corante, essência e 
veiculo, solubilidade em água. 
Diversos aromas.  

GOTA LIMPA, 
BRILHA SUL, 

GIRANDO 
SOL, PINHO 

SOL 

 
 
R$ 7,34 

 

5 12 

ADM. (300) 
Educação (1500) 
Saúde (1200) 
Assistência (200) 
Total: 3.200 

UN 

Detergente líquido 
biodegradável para lavar louça, 
frasco com 500ml, com fluidez, 
viscosidade e concentração que 
resulte em um bom rendimento, 
solubilidade em água e inócuo a 

 
 

YPÊ, LIMPOL, 
GIRANDO SOL 

R$ 2,98  



 

 

 
 

pele, deverá apresentar boa 
formação de espuma, sendo 
capaz de remover resíduos de 
gordura em geral. 
Dermatologicamente testado. 
Aromas variados. 

6 1 

ADM. (20) 
Saúde (30) 
Educação (100) 
Assistência (30) 
Total:210 

UN 

Esponja de aço inox, pacote 
c/01 unidade de 10g. 
Confeccionada em aço inox 
proporcionando um produto de 
alta qualidade para o uso 
doméstico em geral. Principais 
vantagens: não enferruja, não 
risca, dá brilho em alumínio, 
longa durabilidade. 

 
 

PRIMAVERA, 
RAMAR, 

ANGELINA 

 
 
R$ 1,10 

 

7 1 

ADM (30) 
Saúde (80) 
Educação (300) 
Assistência (30) 
Total: 440 

PAC 

Esponja de lã de aço para 
limpeza de sujeiras difíceis e 
para polimento de objetos de 
alumínio, pacote com no 
mínimo 8 unidades. Peso 
mínimo 60g.  

BOMBRIL, 
ASSOLAN, 

VEJA, INOVE 

 
R$ 3,20 

 

8 2 

ADM. (50) 
Saúde (80) 
Educação (130) 
Assistência (30) 
Total: 290 

Fardo 

Papel higiênico, ultra macio, 
solúvel em água, produzido com 
100% fibra celulósica virgem, na 
cor branca, folha dupla, rolo de 
30m, embalados de 4 em 4, 
fardo com 16 pct, picotado, não 
reciclado. 

 
DUETTO, 
FINOPEL, 
SUPREME 
PREMIUM, 

CLARA 
PREMIUM, 
DELICATE, 
QUALITÈ, 

CISNE, 
FOFINHO 

 

 
 
 
 
R$ 29,90 

 

9 2 

ADM. (80) 
Saúde (150) 
Educação (300) 
Assistência (50) 
Total: 580 
 

Fardo 

Papel toalha intercalado 5000 
fls - contendo 2 dobras, macio, 
absorvente, medindo 21cm x 23 
cm, com no mínimo 24g/m², 
peso de mínimo1000g, 
fabricado com 100% de celulose 
virgem com no mínimo 80% de 
alvura. Pacote com 1000 folhas. 
Extra branco ,fardo com 05 
pacotes de 1000 unidades cada 
pct, Acompanhado de ficha 
técnica do produto. 

 
 
 
 

BELA VISTA  
SECK LIMP 

 
 
 
R$ 21,00 

 



 

 

 
 

10 4 

SAÚDE (300) 
ASSISTENCIA 
(80) 
Total: 380 

UND 

Papel higiênico, macio, solúvel 
em água, produzido com 100% 
fibra celulósica virgem, na cor 
branca, folha simples, rolo de 
300m x 9 cm, pacote com 08 
rolos. 

 
DUETTO, 

DELLY 

 
R$ 128,00 

 

11 1 

ADM. (10) 
Saúde (20) 
Educação (10) 
Assistência (5) 
Total: 45 

pct 

Saco de lixo, na cor preta, de 200 
litros, com 100 unidades cada. 
Com espessura de  10 micras, 
fabricado em polietileno de alta 
densidade virgem (PEAD) com 
solda lateral, continua, 
homogênea e uniforme.  

 
 

SUPER SACO, 
DSL, 

PROQUILL, 
VIDEQUIMICA, 

 
 
R$  

 

12 1 

ADM. (80) 
Saúde (100) 
Educação (150) 
Assistência (50) 
Total: 380 

PAC 

Saco para lixo 15 litros pacotes 
com 10 unidades, com 
espessura de 05 
micras,39x58cm cor azul 
fabricado em polietileno de alta 
densidade virgem (PEAD) com 
solda lateral, continua, 
homogênea e uniforme.  

 
 
 

ECOSUL, ZETA 
PLÁSTICOS 

Prolixo 
 

 
 
R$  

 

13 1 

ADM. (200) 
Saúde (300) 
Educação (100) 
Assistência (80) 
Total: 680 
 

PAC 

Copo descartável transparente, 
resistente, capacidade de 
180ml, pacote com 100 unid, 
em poliestireno branco, atóxico, 
com frisos e saliência na borda, 
peso por cento do corpo deverá 
ser igual ou superior a 220 
gramas compensão lateral 
mínima de 85 N 

CRISTAL COPO 
COPOSUL 

 
 
 
R$ 6,50 

 

14 1 

ADM. (400) 
Saúde (400) 
Educação (600) 
Assistência (100) 
Total: 1500 

PAC 

Saco de lixo, na cor pretol de 
100 litros, com 05 unidades 
cada. Com espessura de 7 
micras,95x75 cm, fabricado em 
polietileno de alta densidade 
virgem (PEAD) com solda lateral, 
continua, homogênea e 
uniforme.  

 
 

PROLIXO 
ESSAN 

 
 
R$ 10,20 

 

15 1 

ADM. (200) 
Saúde (400) 
Educação (600) 
Assistência (100) 
Total: 1300 

PAC 

Saco de lixo na cor azul, 
capacidade de 30 litros, pacotes 
om 10 und, com espessura de 5 
micras. Fabricado com 
Polietileno de Alta Densidade 
Virgem (PEAD) com solda 
lateral, contínua, homogênea e 
uniforme.   

PROLIXO 
ESSAN 

 
 
R$ 7,00 

 



 

 

 
 

16 1 

ADM. (250) 
Saúde (400) 
Educação (450) 
Assistência( 100) 
Total: 1.200 

PAC 
 

Saco de lixo de 50 litros, pacotes 
com 10 unidades com 
espessuras de 5 micras. Sacos 
para acondicionamento de 
resíduos comum, 
confeccionado em polietileno 
de alta densidade. Preta ou azul. 

PROLIXO 
ESSAN 

ECOLIXO 
 

 
 
R$ 5,00 

 

17 1 

ADM. (10) 
Saúde (10) 
Educação (30) 
Assistência (5) 
Total: 55 

und 

Balde reforçado 10 litros de 
plástico com alça de 
ferro/alumínio, capacidade de 
10 litros. Cores diversas, sem 
tampa,250mm de altura 
x254mm de largura. 

ARQPLAST 
PLASVALE 

 
 
R$ 16,68 

 

18 1 

ADM. (10) 
Saúde (15) 
Educação (30) 
Assistência(5) 
Total: 55 

und 

Balde reforçado de 20 litros de 
plástico com alça de 
ferro/alumínio , capacidade de 
20 litros. Cores diversas, sem 
tampa, 340mm de altura x 
310mm de largura. 

ARQPLAST 
PLASVALE 

 
 
R$ 16,68 

 

19 1 

ADM.(10) 
Saúde (10) 
Educação( 20) 
Assistência (5) 
Total: 55 

und 

Escova de roupa, tamanho 
grande, de madeira, com cerdas 
rígidas de nylon, tamanho 
13x6,5cm, formato oval 

CONDOR 
BRILHUS 

 
 
R$ 6,90 

 

20 1 

ADM. (8) 
Saúde (10) 
Educação (25) 
Assistência (5) 
Total: 48 

UND 

Escova plástica para vaso 
sanitário, com suporte em 
plástico, com cerdas de nylon, 
formato, bola com 9 
cm de diâmetro da escova, 
cores diversas 

SANABRISA 
CONDOR 
DALCIN 

ROTAPLAST 
RIO 

 

 
 
R$ 13,00 

 

21 1 

ADM. (100) 
Saúde (150) 
Educação (200) 
Assistência(50) 
Total: 500 

UND 
Fibra multiuso de limpeza 
pesada verde, com dimensões 
225 x 110 x5mm 

BETTANIN 
SCOTCH BRITE 

 
 
R$ 15,90 
 

 



 

 

 
 

22 1 

ADM. (5) 
Saúde (5) 
Educação (10) 
Assistência (3) 
Total: 23 

UND 

Lixeira para papel 15 litros, 
com pedal, fabricada em 
Polietileno de Alta 
Densidade, o que lhe confere 
alta resistência e 
durabilidade, atendendo a 
todos os requisitos de 
segurança e confiabilidade. 
Dimensões 37 x28x44 cm, 
Cores diversas. 

ARQPLAST 
PLASUTIL 

 

 
 
R$ 46,89 

 

23 1 

ADM. (10) 
Saúde (10) 
Educação (15) 
Assistência (5) 
Total: 40 

UND 

Lixeira para papel telada, 
redonda, 8 litros, feita em 
plástico, resistente, cores 
diversas. 

ARQPLAST 
PLASUTIL 

 

 
 
R$ 22,00 

 

24 1 

ADM. (250) 
Saúde (300) 
Educação (300) 
Assistência(100) 
Total: 950 

und 

 Limpador Multiuso, limpeza 
geral, para pisos, paredes, 
diversas superfícies, 
embalagem de 500ml, com bico 
dosador de produto, aromas 
diversos. 

AJAX 
VEJA 
TRIEX 
TUPI 

 
 
R$ 8,00 

 

25 1 

ADM. (80) 
Saúde (100) 
Educação (200) 
Assistência (30) 
Total: 410 

UND 

Odorizador de ambiente, 
aerossol, embalagem 360 ml, 
fragrâncias: Talco, capim-limão, 
florais, exceto lavanda.   

GLADE 
BOM AR 
ULTRA 

 
 
R$ 15,00 

 

26 1 

ADM. (20) 
Saúde (50) 
Educação (30)  
Assistência (10) 
Total: 110 

PCT 

Pilha alcalina palito 3  AAA, 
pacote com 4 und, Aprovadas 
pelo INMETRO para a 
preservação do meio ambiente, 
não contendo metais pesados 
em sua composição com 0% de 
Cádmio e Mercúrio. Não 
recarregável. 

ELGIN 
DURACELL 
RAYOVAC 

PANASONIC 

 
 
R$  

 



 

 

 
 

27 1 

ADM. (20) 
Saúde (50) 
Educação (30) 
Assistência (10) 
Total: 110 

PCT 

 Pilha alcalina 2 AA, pacote com 
4 und, aprovadas pelo INMETRO 
para a preservação do meio 
ambiente, não contendo metais 
pesados em sua composição 
com 0% de Cádmio e Mercúrio. 
Não recarregável. 

ELGIN 
DURACELL 
RAYOVAC 

PANASONIC 

 
 
 
R$  

 

28 1 

ADM. (10) 
Saúde (10) 
Educação (20) 
Assistência (5) 
Total: 45 

UND 

Rodo de espuma, acompanha 
cabo de madeira, com 40 cm de 
comprimento, com 
profundidade da espuma de 
5cm. 

 
 

DALCIN 
LIMPEX 

LIMPTEC 
 
 

 
 
R$ 14,00 

 

29 1 

ADM. (30) 
Saúde (50) 
Educação (100) 
 Assistência (20) 
Total: 200 

UND 

Rodo com espuma e esponja 
verde de fibra, com 40 cm de 
comprimento, acompanha 
cabo. 

DALCIN 
LIMPEX 

LIMPTEC 

 
 
R$ 14,00 

 

30 1 

ADM. (30) 
Saúde (40) 
Educação (80) 
Assistência(10) 
Total: 160 

UND 

Rodo de plástico com borracha 
dupla de 60 cm de 
comprimento, acompanha 
cabo. 

BETTANIM 
DALCIN 

 
 
R$ 14,00 

 

31 1 

ADM. (30) 
Saúde (40) 
Educação (40) 
Assistência (5) 
Total: 115 

UND 
Rodo de plástico com borracha 
dupla de 30 cm de comprimento 
acompanha cabo  

BETTANIM 
DALCIN 

 
 
 
R$ 12,00 

 

32 1 

ADM.(80)  
Saúde (300) 
Educação (450) 
Assistência (50) 
Total: 880 

UND 

Sabão em barra de álcool 
glicerinado 400g, embalados 
em pacote individuais de 
plásticos. Indicados para 
limpeza em geral, remove 
sujeiras mais difíceis. 

SANTO 
ANTONIO 

GIRANDO SOL 
IPÊ 

 
 
R$ 8,70 

 



 

 

 
 

33 1 

ADM. (5) 
Saúde (10) 
Educação(15) 
Assistência (3) 
Total: 33  

UND 

Sabonete Líquido Perolizado, 
possui qualidades emolientes 
para uma lavagem das mão com 
suavidade e economia, 
deixando um perfume 
agradável e duradouro. 100% 
solúvel em água, concentração 
entre 5,4 a 5,8. Vários sabores. 

 
 
 

ALTZ 
DOUX 

GIRASSOL 
 

 
 
 
 
R$ 90,00 

 

34 1 

ADM. (50) 
Saúde (80) 
Educação (120) 
Assistência (20) 
Total: 270 

UND 

Vassoura de nylon com cerdas 
em formato de leque, com 
dimensão 31,5x 19x 6,5cm. Com 
duo cerdas macias e firmes. 
Com 04 fileiras de cerdas. 
Acompanha cabo. 

 
 
 

BETTANIN 
CONDOR 

 

 
 
R$ 13,87 

 

35 1 

ADM. (5)  
Saúde (8) 
Educação (30) 
Assistência (5) 
Total: 48 

UND 

Vassoura de palha com costura 
de luxo, com 3 fios de 
amarração de palha, em 
formato de leque, palhas sem 
sementes, de primeira linha. 
Com cabo de madeira leve. 

COLONIAL  
 
R$ 34,00 

 

36 1 

ADM. (5) 
Saúde (5) 
Educação(10) 
Assistência (3) 
Total: 23 

UND 

Chaleira de inox, capacidade 2 
litros com pegador em 
baquelite, medidas 
20x16x11cm, produto com 
certificado do IMMETRO. 

 
 

ARTIINOX 
OBA 

 
 
R$ 125,00 

 

37 1 

ADM. (2) 
Saúde (5) 
Educação (5) 
Assistência (1) 
Total: 13 

UND 

Chaleira elétrica com 
capacidade mínima de 1,7 litros, 
material de aço inox, e jarra 
destacável da  
base ,desligamento automático, 
botão automático de abertura 
de tampa, com base destacável 
e indicador de agua, voltagem 
220v. 

CADENCE 
BRITANIA 

AMIRA 

 
 
 
R$ 120,90 

 



 

 

 
 

38 1 

ADM. (8) 
Saúde (5) 
Educação(10) 
Assistência (3) 
Total: 26 

UND 

Garrafa térmica com capacidade 
de 1,8 litros, com alça para 
carregar, com sistema de servir: 
bomba de pressão, jato 
direcionável, bico corta pingo. 
Isolamento térmico com 
ampola de vidro, conservação 
térmica quente por ate 6 horas. 
Material externo plástico. Várias 
cores, 

INVICTA  
MOR 

TERMOLAR 

 
 
R$ 118,00 

 

39 1 

ADM. (100) 
Saúde (120) 
Educação (150) 
Assistência (30) 
Total: 400 
 

UND 

Aromatizante de ambiente 
concentrado, embalagem de 
140 ml cada, nas fragrâncias de 
talco, floral, erva doce, algas 
marinhas, lavanda. 

NOBRE 
COALA 

 

 
 
R$ 12,50 

 

40 1 

ADM. (150) 
Saúde (100) 
Educação (80) 
Assistência (50 
Total: 380 

TIRA 

Copos plásticos descartáveis de 
80 ml, pacote com 100und, 
branco, produzido conforme a 
ABNT/NBR n°14865, e aprovado 
pelo IMMETRO.  

COPOSUL 
CRISTALCOPO 

 

 
 
R$ 8,00 

 

41 1 

ADM. (100) 
Saúde (200) 
Educação(350) 
Assistência (50) 
Total: 700 

UND 

Esponja de lavar louça, 
multiuso, dupla face, 
constituída de duas faces, sendo 
uma constituídas de fibras 
sintéticas com material abrasivo 
e outra em espuma de 
poliuretano, devidamente 
sobrepostas e firmemente 
unidas, em embalagens 
individuais, dimensões de 
110x75x20mm. 

SCOTCHE-
BRITE 

CONDOR 
BRILHUS 

IPE 
 

 
 
R$ 1,30 

 

42 1 

ADM. (10) 
Saúde (20) 
Educação (30) 
Assistência (5) 
Total: 65 

UND 

Fraco borrifador, de plástico, 
com capacidade de 500ml, para 
limpeza em geral, com frasco 
transparente com borrifador 
com válvula de regulagem para 
off que impede que saia o 
liquido, altura 23 cm com 
gatilho, largura 9 cm, 
capacidade de 500ml. 

NOBRE 
GUARANY 

 
 
 
R$ 14,00 

 



 

 

 
 

43 1 

ADM. (15) 
Saúde (20) 
Educação(15) 
Assistência (8) 
Total: 58 

UND 

Isqueiro a gás, aprovada pelo 
IMMETRO, DIVERSAS CORES, 
com chamas pré ajustadas, 
tamanho grande 

 
 

BIC 

 
 
R$ 9,90 

 

44 1 

ADM. (8) 
Saúde (10) 
Educação (15) 
Assistência (3) 
Total: 36 

UND 
Pá para lixo, de plástico, sem 
cabo. 

CONDOR 
SERRILHA 

 
 
R$ 5,99 

 

45 1 

ADM. (80) 
Saúde (120) 
Educação (200) 
Assistência (30) 
Total: 430 

UND 
Pano de chão, de algodão 100%, 
duplo tamanho mínimo de 
44x90cm, cor xadrez. 

GARY 
BRILHEX 

 
 
R$ 5,60 

 

46 1 

ADM. (150) 
Saúde (200) 
Educação (300) 
 Assistência (50) 
Total: 700 

UND 
Pedra sanitária 25 g, com 
suporte para pedra. Vários 
aromas. 

SANY 
GLADE 
PATO 

 
 
R$ 1,68 

 

47 1 

ADM. (10) 
Saúde (30) 
Educação(300) 
Assistência (80) 
Total: 420 

PCT 

 
 
Prendedor de roupa, de 
madeira pacote com 12 
unidades, feita com madeira, 
9cm de altura. 

FARROTULY 
NATURAL 
BRILHUS 

PRENDE BEM 
GINA 

 

 
 
R$ 3,50 

 

48 1 

ADM. (40) 
Saúde (100) 
Educação (200) 
Assistência (30) 
Total: 370 

UND 
Sabonete líquido, embalagem 
de 420ml, com válvula, vários 
sabores, 

 
 

GRANADO 
JAYLUC 

 
 
 
R$ 17,15 

 



 

 

 
 

49 1 

ADM.(100) 
Saúde(120) 
Educação(200) 
Assistência (50) 
Total: 470 

UND 
Saco alvejado de algodão, 
costurado, 32x 42x0,5 cm, 
branco 

BRILHUS 
LOMAER 
ALKLIN 

 

 
 
R$ 6,30 

 
 
 
 
 
  

50 1 

ADM. (150) 
Saúde (300) 
Educação (400) 
Assistência (80) 
Total: 930 
 

UND 
 

Saponáceo liquido cremoso, 
embalagem de 300 ml, com 
tampa que abre e fecha, 
contendo tensoativo 
aniônico,alcalizante,agente 
abrasivo, corante e 
essência ,benzeno e sulfonato 
de sódio. Vários sabores. 

Cif 
BOMBRIL 

SANY 
 

 
 
 
R$ 6,50 

 

51 1 

ADM, (5) 
Saúde (5) 
Educação (5) 
Assistência (3) 
Total: 18 

UND 
Escada de alumínio com 5 
degraus, com carga suportada 
de até 120 kg, 

MOR 
BOTAFOGO 

REAL 

 
 
R$ 159,00 

 

52 1 

ADM. (10) 
Saúde (10) 
Assistência (3) 
Total: 23 
 

FARDO 

Açúcar cristal /fardo com 30 und 
de 2kg,superior, livre de 
fermentação, isento de matéria 
terrosa , isento de sujidade, 
parasitos e de detritos animais 
ou vegetais, contendo na 
rotulagem tipo e classificação, 
embalagem plástica 
transparente,  Validade mínima 
de 6 meses da data de entrega. 

CRISTAL 
ALTOALEGRE 

 
 
R$ 142,36 

 

53 1 

ADM. (100) 
Saúde (400) 
Educação (80) 
Assistência (80) 
Total: 660 
 

UND 
Chá caixa com 10 saques, 10 g, 
vários sabores. 

DR.OETKER 
CHÁ LEÃO 
BARRÃO 

 

 
 
R$ 6,68 

 



 

 

 
 

54 1 

ADM. (500) 
Saúde (300) 
Educação (400) 
Assistência (100) 
Total: 1.300 

FARDO 

Água mineral sem gás, 
embalagem de 500ml,fardo 
com 12 und, Com embalagem 
de garrafa pet resistente. 

DAPEDRA 
CRYSTAL 
SARANDI 

 

 
 
R$ 16,69 

 

55. 1 

ADM. (300) 
Saúde (300) 
Educação (350) 
Assistência (100) 
Total: 1.050 
 

FARDO 

Água mineral com gás, 
embalagem de 500 ml, fardo 
com 12 unidades, com 
embalagens resistentes de 
garrafa pet. 

DAPEDRA 
CRYSTAL 
SARANDI 

 
 
R$ 16,69 

 

56 1 

ADM.(100) 
Saúde(200) 
Educação(250) 
Assistência(80) 
Total: 630 

UND 
Pano de flanela, ideal para 
polimento, cor laranja, medição 
38x58cm 

MARTIM 
OURO 

BRILHUS 

 
 
R$ 2,50 

 

57 1 

ADM. (50) 
Saúde (80) 
Educação (120) 
Assistência (30) 
Total: 280 

UND 

Luva multiuso, látex, 
antiderrapante, forrada, 
resistente, tamanho P. 
Embalagem individual. 

 
 
 

VOLK 
MB LIFE 

 
 
R$ 7,90 

 

58 1 

ADM.(100) 
Saúde(100) 
Educação(130) 
Assistência(30) 
Total: 360  

UND 

Luva multiuso, látex, 
antiderrapante, forrada, 
resistente, tamanho M. 
Embalagem individual. 

VOLK 
MB LIFE 

 
 
R$ 7,90  

 

59 1 

ADM. (50) 
Saúde(80) 
Educação(120) 
Assistência(30) 
Total: 280 
 

UND 

Luva multiuso, látex, 
antiderrapante, forrada, 
resistente, tamanho G. 
Embalagem individual 

VOLK 
MBLIFE 

  
 
R$ 7,90 

 



 

 

 
 

60 1 

ADM.(2) 
Saúde(10) 
Educação(10) 
Assistência (3) 
Total: 25 
 

UND 
 

Luvas para procedimentos caixa 
com 100 und, não cirúrgico, lisa 
sem pó, tamanho P. 

DESCARPACK 
SUPERMAX 

MEDIX 

 
 
R$ 42,00 

 

61 1 

ADM.(2) 
Saúde(10) 
Educação(10) 
Assistência(3) 
Total: 25 
 

UND 
Luvas para procedimentos caixa 
com 100 und, não cirúrgico, lisa 
sem pó, tamanho M. 

DESCARPACK 
SUPERMAX 

MEDIX 

 
 
R$ 42,00 

 

62 1 

ADM.(80) 
Saúde(100) 
Educação(300) 
Assistência(200) 
Total:680 
 

UND 
Pano de prato, branco, tamanho 
mínimo 44x77, com estampas 
sortidas,90% algodão. 

MARTIM  
 
R$ 4,69  
 

 

63 1 

ADM.(150) 
Saúde( 500) 
Educação(300) 
Assistência(100) 
Total: 1.050 
 

pct 

Papel toalha, para cozinha, 
pacote com 2 rolo com 120 
folhas, folhas brancas, picote, 
macio, com maior absorção. 

SNOB 
FLORAX 
STILYS 

 
 
R$ 5,22 

 

64 1 

ADM.(100) 
Saúde(200) 
Educação(400) 
Assistência (80) 
Total: 780 

UND 

Sabão em pó, dupla ação, 
embalagem de 1kg, 
Tensoativo aniônico, 
tamponantes, corantes, 
enzimas ,branqueador , 
essência. 

OMO 
BRILHANTE 

ASSIM 
IPE 

 
 
R$ 10,10 

 

65 1 

ADM(30) 
Saúde(50) 
Educação(200) 
Assistência(30) 
Total: 310 
 

UND 
Toalha de rosto,100% algodão, 
tamanho mínimo 50x80cm 

KARSTEN 
MARTIM  

TEKA 

 
 
R$ 10,25 

 



 

 

 
 

66 1 

ADM(30) 
Saúde( 100) 
Educação(300) 
Assistência(50) 
Total:480 
 

UND 

Amaciante de roupa, 
embalagem de 2 litros, várias 
amoras, embalagem plástica 
resistente, com tampa de rosca, 
fórmula hiperalerginica e 
dermatologicamente testada, 
com perfume. 

NATURRATE 
GIRANDO SOL 

MONBIJOU 
IPE 

GOTALIMPA 

 
 
R$ 8,22 

 

67 1 

ADM(300) 
Saúde(300) 
Educação(50) 
Assistência(80) 
Total:680 
 

Pct 
Café em pó torrado e moído, 
embalagem 500 g, em vácuo, 
tradicional. 

 
 

MELLITA 
TRES 

CORAÇOES 
IGUAÇU 

 
 
R$ 17,90 

 

68 1 

ADM(5) 
Saúde(20) 
Educação(30) 
Assistência(10) 
Total: 65 
 

UND 

Vassoura de nylon, tipo escovão, 
com cerdas duras super 
resistentes, com cabo. Medindo 
40 cm. 

 
 
 

BETTANIN 
 

 
 
R$ 13,87 

 

69 1 

ADM(2) 
Saúde(100) 
Educação(0) 
Assistência(0) 
Total: 102 

 
CX 

Sacolas plásticas branca, lisa 
medindo 25x35, caixas com 
1000 unidades. 

  
 
R$ 68,90 

 

70 1 

ADM. (80) 
Saúde (90) 
Educação (100) 
Assistência(50) 
Total: 320 

UND 

Limpa vidros, embalagem de 
500 g, refil, secagem rápida, 
sem fragrância, com álcool na 
composição. 

VEJA 
CIF 

BRILUX 
PERFECT 
AZULIN 

 
 
R$ 14,00 

 



 

 

 
 

1 - A proposta deverá ser entregue em mídia magnética (pen drive que será devolvido após o 

certame), gerada por programa disponibilizado na página 

http://www.sinsoft.com.br/pg.php?area=DOWNLOAD – Software Gerador de Propostas, 

conforme os seguintes passos: 

a) Após baixar o programa Software Gerador de Propostas (PropostaSin), clique em 

“executar” e instale-o em seu computador. 

b) Baixe o arquivo para gerar proposta do Edital correspondente, disponibilizado site 

www.trindadedosul.rs.gov.br, no link Editais) e abra-o no programa PropostaSin, clicando 

nos 3 pontinhos (...). 

c) Digite os dados solicitados no programa PropostaSin, imprima e salve em meio magnético. 

2 - A proposta também deverá ser entregue impressa, em uma única via, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, que pode ser 

dispensada quando já apresentada no credenciamento. 

a) - Nome do proponente, endereço completo e atualizado, e-mail, telefone, CNPJ e inscrição 

estadual e/ou municipal; 

b)  - Número do Pregão; 

c) - Descrição completa do objeto ofertado, contendo o valor unitário (admitindo-se duas 

casas decimais) e o valor total, em moeda nacional. No preço proposto deverão estar 

incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos ou indiretos, relacionadas 

com o objeto da presente licitação; 

d) - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

e) - Os documentos referentes à proposta, só serão passados aos participantes após encerrada 

a etapa de lances orais 

http://www.sinsoft.com.br/pg.php?area=DOWNLOAD


 

 

 
 

Referente ao item botijões de gás: A empresa que for vencedora deverá retirar os botijões 

vazios e entregar as cargas de gás de cozinha (GLP), nos locais indicados, conforme 

solicitação por escrito do Setor de Compras, Almoxarifado ou das Secretarias, que poderá ser 

nos seguintes locais: 

a) Prédio da Prefeitura Municipal (sede) Rua Alecrim; 

b) Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS) (sede) Rua Alecrim; 

c) Secretaria Municipal de Educação (sede) Rua Alecrim; 

d) Secretaria Municipal de Saúde (sede = UBS Central, UBS Bairro São José, Unidade de 

Saúde Linha Campina de Pedra I e na Base do SAMU); 

e) Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Agricultura (galpão de máquinas) Rua 

Cipreste nº 287. 

f) Secretaria Municipal de Educação: nos seguintes locais 

- Escola Jesus Maria Jose - Centro, Rua Louro (carga de 45 kg); 

- CMEI Jesus Maria Jose - Centro, Av. Primavera (carga de 45 kg); 

- Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia – Bairro São José , Rua Paineira 

(carga de 13 kg); 

- Escola Municipal de Ensino Fundamental São Jerônimo, interior, Linha Baú II – 7 km (carga 

de 13 kg); 

- Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Becker, interior, Linha Girau I – 15 

km (carga de 13 kg); 

g) Secretaria Municipal de Agricultura e S.I.M – Rua Angico. 

A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com a ordem do 

setor/secretaria. 

Verificada a desconformidade do objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções 

necessárias, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 

neste edital. 

      Trindade do Sul, 02 de agosto de 2021. 

     

       Setor de Licitações e Contratos 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 



 

 

 
 

_______________________, inscrita no CNPJ sob no _______________, 

estabelecida na rua __________________, na cidade de ___________________, 

representada neste ato por seu ______________ (procurador, sócio, etc), (qualificação), 

portador do CPF ______________, residente e domiciliado ___________________, declara 

para fins de participação conforme Edital de Pregão Presencial no __/20___, com data de 

abertura para o dia _________, da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul, que a proposta 

emitida por esta empresa tem a validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Local e data. 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

*************************************************** 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 

 

 



 

 

 
 

___________________, inscrito no CNPJ no ________________ por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) ____________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade no ______________ e do CPF no  _________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menos, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

________________________ 

(data) 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 



 

 

 
 

 

_______________________, inscrita no CNPJ sob no _______________, 

estabelecida na rua __________________, na cidade de ___________________, 

representada neste ato por seu ______________ (procurador, sócio, etc), (qualificação), 

portador do CPF ______________, residente e domiciliado ___________________, declara 

para fins de participação conforme Edital de Pregão Presencial no ___/20___, com data de 

abertura para o dia _________, da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul, que 

CONCORDA com as condições do presente edital.  

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

(MODELO) MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. XX/2022 



 

 

 
 

Aos XX dias do mês de XXXXXXXXXX de 2020, na Prefeitura Municipal de Trindade do 

Sul, são registrados os preços da empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 

o n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, para eventual fornecimento dos itens/objetos descritos no 

quadro abaixo, de acordo com o resultado do Pregão Presencial nº /2022- SRP, descritos a 

seguir:  

Nº 

item 

DESCRIÇÃO UN  Qtd 

Total 
R$ 

01(A) ÁGUA SANITÁRIA, embalagem de 1 litro. COMPOSIÇÃO 

química: hidróxido de sódio e carbonato de sódio; princípio 

ativo: hipoclorito de sódio; com teor de cloro ativo entre 2,0 % 

a 2,5% p/p, desinfetante de uso geral, alveja, desinfeta, 

bactericida. Rótulo devidamente identificado e com prazo de 

validade. Deverá ter no mínimo 80 % da data de validade no ato 

da entrega. 

Unidade   

 

As especificações e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº /2022 e no 

Processo Administrativo n. /2022, assim como os termos da proposta vencedora da licitação, 

integram esta Ata de Registro de Preços (ARP), independente de transcrição.  

Havendo a necessidade de aquisição dos produtos que compõem o objeto desta ARP, o 

Município de Trindade do Sul convocará a empresa beneficiária para a retirada da nota de 

empenho, no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de decair o direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório. O prazo de entrega dos 

produtos eventualmente solicitados é de no máximo 03 (três) dias, contados a partir do 

recebimento da nota de empenho pela Contratada.  

O registro de preços terá a vigência de um ano, contado a partir da data de assinatura desta 

ARP.  

 

Trindade do Sul, __ de _________de 20___. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Município de Trindade do Sul 

Elias Miguel Segalla 

Prefeito Municipal 

 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

Empresa Vencedora 

 

Testemunhas: 


