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 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020   
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 - REGISTRO DE PREÇOS  

 
“Registro de Preço para a futura e eventual aquisição fracionada de Tintas e 
materiais para pintura visando atender a demanda da Prefeitura Municipal 
de Barra Funda/RS.” 

 
 A Prefeitura Municipal de Barra Funda - RS, através de seu Pregoeiro, torna público que no dia 
28 de maio de 2020, às 09h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra Funda - RS, sita 
a Av. 24 de Março, 735, Centro, serão recebidos os envelopes de proposta e documentação para a 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o 
Registro de Preço para a futura e eventual aquisição fracionada de Tintas e materiais para pintura, 
visando atender a demanda da Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS. 

A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 1005 de 28 
de abril de 2010, Decreto Municipal nº 1062 de 02 de janeiro de 2012 e suas alterações e demais 
condições previstas no Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições: 

 
1. O OBJETO: 

 1.1. Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para a futura e eventual 
aquisição fracionada de Tintas e materiais para pintura, visando atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Barra Funda/RS, conforme Termo de Referência, Anexo I do Presente edital. 

1.2. A Prefeitura Municipal não se obriga a adquirir o total de quantitativos ora previstos, mas 
somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo 
Departamento competente. 

1.3. As Tintas e materiais para pintura, objeto deste certame, deverão ser entregues no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas após a emissão de Ordem de Compra pelo Setor 
Competente. 

1.4. A entrega deverá ser feita junto ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Barra 
Funda/RS, sita na Avenida 24 de Março, 735, Bairro Centro. 

1.5. Verificada a não conformidade do produto, o licitante vencedor deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste Edital. 
 1.6. Poderão participar deste Pregão Presencial – Registro de Preços somente as pessoas 
jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, e que atenderem todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste Edital. 

 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Os interessados deverão entregar, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, 

para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e 
os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, podendo ser 
rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

À Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA  
Processo Licitatório n° 037/2020 Pregão Presencial nº 005/2020 
Registro de Preços 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 
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À Prefeitura Municipal de BARRA FUNDA 
Processo Licitatório n° 037/2020 Pregão Presencial nº 005/2020 
Registro de Preços 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou 

através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

3.1. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em 
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento 
de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, 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, além de Cartão CNPJ de registro na Receita Federal. 

b) Se representante legal, deverá apresentar: 
b.1.) Instrumento público ou particular de procuração (COM FIRMA RECONHECIDA), em que 

conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga 
de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes 
para dar lance(s) em licitação pública; OU; 

b.2) Termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO IV deste edital) (COM FIRMA 
RECONHECIDA) outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do 
outorgante como dirigente da empresa. 

c) Se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
3.1.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo 

pregoeiro. 
3.1.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 

o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.2. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do Edital, conforme ANEXO III, a qual deverá ser apresentada por fora do 
envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento conforme 
item 3.1. 

3.3. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, porém, para exercer os 
direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante 
ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.4. 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 6.16 a 6.18, deste edital, 
deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração firmada por 
Contador e pelo Representante Legal da Empresa, de que se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
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3.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de R$. 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 6.16 a 6.18, 
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 
e pelo Representante Legal da Empresa, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes 
contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2). 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceito 
a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório e para cada etapa 
será elaborada uma ata de disputa. 

 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico em 

folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em 
linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, nos moldes 
do Anexo II deste edital, e deverá conter a razão social completa da empresa, endereço atualizado, 
número do CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos. 

5.2. Deve ser indicado preço unitário e total para cada item, em moeda nacional, contendo, 
ainda, a descrição completa do produto ofertado e a marca. No referido preço deverão estar incluídas 
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, 
despesas com terceiros, e transporte, que correrão por conta do licitante vencedor. 

5.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

5.4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data-limite prevista 
para entrega das propostas, conforme disposto no art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 e no art. 
6º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002 

5.5. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 

contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a 
ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do Item 5; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do 
vencedor. 

6.2. Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1.00% sobre o 
valor do item apurado após cada lance. 
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6.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

6.4. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores, serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em 
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. 

6.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 

6.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.8. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização de 

aparelho celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do processo, 
onde esses macetes tendem a retardar o procedimento. 

6.9. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

6.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.11. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e global e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o 
com os valores consignados em Planilha de Preço Médio, decidindo motivadamente a respeito. 

6.14. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste 
edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço global. 

6.15. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

6.16. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto 
no art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas 
que atenderem ao item 3.4. e 3.5., deste edital. 

6.17. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 
até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.18. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de 

menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior 
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 
certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem 
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de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.16 deste edital, a apresentação de nova 
proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

c) Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as 
exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 

d) O disposto nos itens 6.16 e 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa que atenderem aos itens 3.4. e 3.5 deste edital. 

6.19. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 
de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

6.20. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de 
Compras e Licitações deste Município. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 
7. DA HABILITAÇÃO: 
7.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação de habilitação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o 
objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação solicitada 
para a presente licitação conste no Cadastro de Fornecedores do Município. 

7.2. Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro esteja com o prazo 
de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente ou anexá-lo como 
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

7.3. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 
Nº 02, os documentos de habilitação a seguir: 

7.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Cartão CNPJ; 
b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores. 

d) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO V.   

e) 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; 

f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 

OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 
credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

7.3.2. REGULARIDADE FISCAL: 
a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à Dívida Ativa 

da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Receita federal do Brasil; 
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b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da sede da licitante; 
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da 

licitante; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço; 
e) Certidão Negativa Trabalhista. 

 7.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, não superior a sessenta dias da data designada para apresentação do documento. 
 7.4. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-
lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

OBS: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor da 
Prefeitura de BARRA FUNDA, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles 
obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 

 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o item em que tiver sido vitorioso. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante 

e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões 
de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após 
o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 

do Pregão, terá ele, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 
9.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 

9.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, pessoalmente, por 
escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
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10. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
10.1. Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada a assinar a Ata de 

Registro de Preços, que obedecerá o modelo do ANEXO VI, deste instrumento, observado o prazo de 
03 (três) dias contados da convocação emitida pelo Setor de Licitações, sob pena de decair do direito 
à contratação.  

10.2. O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade 
competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão.  

10.3. Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 10.1, ensejará a 
aplicação das sanções estabelecidas no item 14 – DAS PENALIDADES deste instrumento, reservando-
se ao Município, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto 
ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora 
neste instrumento.  

 
11. DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
11.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura, computados nestes as eventuais prorrogações.  
11.2. Se a empresa vencedora deixar de realizar o fornecimento das Tintas e materiais para 

pintura dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou 
regularização e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento.  

11.3. As quantidades do Anexo I são estimadas para a um período de 12 (doze) meses, 
podendo ser aumentadas ou diminuídas, conforme interesse e necessidade do município. 

 
12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO: 
12.1. O fornecimento das Tintas e materiais para pintura, objeto deste contrato, dar-se-á 

dentro das condições contidas no processo licitatório e neste instrumento, condicionando a 
fiscalização e acompanhamento a ser exercido pelo Município através da Secretaria Municipal 
competente, sendo a licitante contratada integralmente responsável por imperfeições que forem 
constatadas, não sendo a vistoria e fiscalização motivo para diminuição de sua responsabilidade por 
irregularidades verificadas ao final. 

12.2. As Tintas e materiais para pintura deverão ser entregues no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito horas) horas após a emissão de Ordem de Compra pelo Setor Competente. 

12.3 A entrega deverá ser feita junto ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Barra 
Funda/RS, sita na Avenida 24 de Março, 735, Bairro Centro. 

12.4. Eventuais deficiências ou anormalidades constatadas por ocasião do acompanhamento 
e fiscalização deverão ser registradas e constituirão objeto de regularização das imperfeições 
constatadas, em 48 horas, sem prejuízo de demais cominações. 

12.5. O CONTRATANTE poderá determinar a interrupção da aquisição por ocasião do 
acompanhamento e fiscalização.  

12.6. A Secretaria Municipal competente determinará as quantidades a serem adquiridas a 
cada compra. 

12.7. O objeto da presente licitação será retirado, DE FORMA PARCELADA, conforme a 
necessidade de cada secretaria, mediante apresentação da autorização da mesma.  

 
13. DO PAGAMENTO: 
13.1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias úteis após cada aquisição, mediante 
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a apresentação da respectiva Nota Fiscal acompanhada da correspondente autorização de 
fornecimento. 

13.2. O pagamento será em moeda corrente nacional, em favor da empresa contratada 
através de crédito em conta bancária, e havendo despesas bancárias, estas correrão por conta do 
favorecido. 

 
14. DAS PENALIDADES: 
14.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento 

contratual: 
I – 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega, sobre o valor total do contrato; 
II – 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da adjudicatária, 

injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
14.2. Nos termos da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
b) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
c) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
d) comportamento inidôneo; 
e) cometimento de fraude fiscal; 
f) fraudar ou falhar na execução do contrato. 
14.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
14.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

 
15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS: 
15.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 

Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da 
data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram. 

15.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

15.3. Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do 
licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a 
síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar memoriais 
relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

15.4. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso. 
15.5. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 

razões indicadas pelo licitante na sessão pública. 
15.6. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. Qualquer informação ou dúvida de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
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interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de BARRA FUNDA, no 
Departamento de Compras e Licitações, sito na Avenida 24 de MARÇO, nº 735, ou pelo e-mail: 
licita@barrafunda.rs.gov.br, ou pelo telefone (54)3369-1202, no horário de expediente, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos 
envelopes. 

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e 
Licitações. 

16.3. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados. 

16.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax e telefone e o e-mail. 

16.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

16.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município 
de BARRA FUNDA RS, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor 
inicial contratado. 

16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.8. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 
omita em outro, será considerado especificado e válido. 

16.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, 
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 
43 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

16.10. A Administração Municipal poderá optar por apenas uma proposta, rejeitá-las todas, 
anular ou revogar a Licitação, nos casos previstos em Lei, sem que, por este motivo, tenham os 
participantes direito a qualquer reclamação ou indenização. 

 
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
17.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:  
17.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 
17.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.  
17.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público. 
§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal.  
§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
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18. ANEXOS DESTE EDITAL: 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo Proposta de Preços; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de atendimento as condições de habilitação e de que não 

está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 
administração e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 
pública; 

ANEXO IV – Modelo de credenciamento;  
ANEXO V – Modelo de Declaração de menores; 
ANEXO VI -  Minuta de Ata de Registro de Preços. 
 
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Sarandi RS, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 
BARRA FUNDA RS, 15 de maio de 2020. 

 
 
 
 

MARCOS ANDRÉ PIAIA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica.  

 
Em  /  /  . 

 

 

______________________________ 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020  
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 - REGISTRO DE PREÇOS  

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1.Objeto:  
1.1. Registro de Preços para a futura e eventual aquisição fracionada de Tintas e materiais para pintura 
visando atender a demanda da Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS. 
 
1.2. As Tintas e materiais para pintura serão retiradas, DE FORMA PARCELADA, conforme a 
necessidade de cada secretaria, mediante apresentação da autorização da mesma.  
 
1.3. O fornecimento das Tintas e materiais para pintura dar-se-á dentro das condições contidas no 
processo licitatório e neste instrumento, condicionando a fiscalização e acompanhamento a ser 
exercido pelo Município através da Secretaria Municipal competente, sendo a licitante contratada 
integralmente responsável por imperfeições que forem constatadas, não sendo a vistoria e fiscalização 
motivo para diminuição de sua responsabilidade por irregularidades verificadas ao final. 
 
1.4. As Tintas e materiais para pintura deverão ser entregues no prazo máximo de 48 (quarenta e oito 
horas) horas após a emissão de Ordem de Compra pelo Setor Competente. 
 
1.5. A entrega deverá ser feita junto ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS, 
sita na Avenida 24 de Março, 735, Bairro Centro. 
 
1.6. Os produtos que não apresentarem condições para uso ou estiverem fora das especificações e 
condições exigidas não serão aceitos, devendo ser providenciada a troca num prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, ensejando aplicação de multa o não cumprimento deste prazo. 
 
2. Justificativa: 
2.1. Justifica-se a presente licitação na demanda apresentada pelas Secretarias Municipais para 
aquisição de Tintas e materiais para pintura, visando a manutenção regular e adequada dos espaços, 
ruas e prédios públicos. 
 
3. Fundamento Legal: 
3.1. O Registro de Preços para eventual aquisição de Tintas e materiais para pintura encontra amparo 
legal na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, Lei 10.520/02, de 17 
de julho de 2002 e no Decreto Municipal nº 1062 de 02 de janeiro de 2012. 
 
4. Obrigações da Contratada: 
4.1. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados ou terceiros 
em razão de acidentes por ação ou omissão dolosa ou culposa de prepostos da Contratada ou de quem 
em seu nome agir. 
4.2. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto pactuado inclusive materiais, 
mão de obra, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e fiscais, encargos 
trabalhistas, comerciais, transporte e outras decorrentes da aquisição, isentando o Contratante de 
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. 
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4.3. Manter-se durante toda a vigência e execução do registro de preços, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação em conformidade com 
o Artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
5. Obrigações da Contratante: 
5.1. Efetuar o pagamento das Tintas e materiais para pintura, sendo que a Contratada deverá 
apresentar a nota fiscal/fatura. A apresentação desta deverá discriminar o objeto, e será devidamente 
atestada pelo Secretário competente de acordo com o cumprimento das Cláusulas contratuais. 
5.2. Comunicar a Contratada qualquer insatisfação quanto ao produto ofertado. 
5.3. Atestar a execução do objeto do Registro de Preços por meio do Gestor Secretário competente 
após sanadas todas as pendências citadas. 
 
6. Especificações: 

    VALOR EM R$ 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QTDADE UNITÁRIO TOTAL 

1 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO PREMIUM. Cor: 
branca ou neutra. Indicado para pintura de 
superfícies externas e internas de reboco, massa 
acrílica, texturas, concreto, com proteção 
antibacteriana. Ter aprovação das normas na 
ABRAFATI. Embalagens de 18 litros. 

Galão 400 312,33  124.932,00  

2 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO PREMIUM. Cor: 
branca ou neutra. Indicado para pintura de 
superfícies externas e internas de reboco, massa 
acrílica, texturas, concreto, com proteção 
antibacteriana. Ter aprovação das normas na 
ABRAFATI. Embalagens de 3,6 litros. 

Lata 200 76,66  15.332,00  

3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM. Cores 
diversas a combinar. Indicado para pinturas de 
superfícies de ambientes internos e externos de 
madeiras, metais novos e repintura. Ter aprovação 
das normas na ABRAFATI. Embalagens de 18 litros. 

Galão 25 335,00 8.375,00 

4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM. Cores 
diversas a combinar. Indicado para pinturas de 
superfícies de ambientes internos e externos de 
madeiras, metais novos e repintura. Ter aprovação 
das normas na ABRAFATI. Embalagens de 3,6 litros. 

Lata 50 77,00  3.850,00  

5 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS, Cores 
diversas a combinar. Indicado para concreto, ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. COM ISO 
14001. Embalagens de 18 litros. 

Galão 50 183,00  9.150,00  

6 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS, Cores 
diversas a combinar. Indicado para concreto, ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. COM ISO 
14001. Embalagens de 3,6 litros. 

Lata  50 48,66  2.433,00  
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7 TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 
BRANCA. Tinta acrílica estirenada premium à base 
de solvente, recomendada para sinalização 
horizontal de rodovias, vias urbanas e aeroportos. 
Embalagens de 18 litros. Ter aprovação das normas 
na ABRAFATI. 

Galão  100 352,00 35.200,00 

8 TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 
AMARELA. Tinta acrílica estirenada premium à base 
de solvente, recomendada para sinalização 
horizontal de rodovias, vias urbanas e aeroportos. 
Embalagens de 18 litros. Ter aprovação das normas 
na ABRAFATI. 

Galão 50 290,33 14.516,50 

9 DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA. Embalagens de 5 
litros. 

Lata 50 61,00 3.050,00 

10 MASSA ACRÍLICA EXTERNA PREMIUM. Indicada 
para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura 
e repintura de superfícies em ambientes internos e 
externos de reboco, gesso, fibrocimento, concreto 
aparente, blocos de concreto e paredes pintadas 
com PVA ou Acrílico. Embalagens com 3,6 litros. Ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. 

Lata 100 29,33 2.933,00 

11 MASSA ACRÍLICA EXTERNA PREMIUM. Indicada 
para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura 
e repintura de superfícies em ambientes internos e 
externos de reboco, gesso, fibrocimento, concreto 
aparente, blocos de concreto e paredes pintadas 
com PVA ou Acrílico. Embalagens com 18 litros. Ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. 

Galão 100 87,33 8.733,00 

12 MASSA CORIDA PARA PAREDE PREMIUM. Indicada 
para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura 
e repintura de superfícies em ambientes internos 
não molháveis de reboco, gesso, fibrocimento, 
concreto aparente e paredes pintadas com PVA ou 
Acrílico. Embalagens com 18 litros. Ter aprovação 
das normas na ABRAFATI. 

Galão  100 50,33 5.033,00 

13 MASSA CORIDA PARA PAREDE PREMIUM. Indicada 
para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura 
e repintura de superfícies em ambientes internos 
não molháveis de reboco, gesso, fibrocimento, 
concreto aparente e paredes pintadas com PVA ou 
Acrílico. Embalagens com 3,6 litros. Ter aprovação 
das normas na ABRAFATI. 

Lata 100 21,00 2.100,00 

14 TEXTURA DE ROLO HIDROREPELENTE. É uma 
textura a base de resina acrílica, formulada para 
criar diversos efeitos texturizados, podendo ser 
aplicada em superfícies externas e internas de 

Galão 100 70,66 7.066,00 
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reboco, cimento amianto, chapas pré-moldadas, 
concreto aparente e paredes pintadas. Produto de 
fácil aplicação, ótima aderência, e excelente 
resistência a intempéries. Produto apresenta 
características de hidrorrepelência e 
impermeabilidade, ter aprovação das normas na 
ABRAFATI. Embalagens de 18 litros. 

15 TEXTURA DE ROLO HIDROREPELENTE. É uma 
textura a base de resina acrílica, formulada para 
criar diversos efeitos texturizados, podendo ser 
aplicada em superfícies externas e internas de 
reboco, cimento amianto, chapas pré-moldadas, 
concreto aparente e paredes pintadas. Produto de 
fácil aplicação, ótima aderência, e excelente 
resistência a intempéries. Produto apresenta 
características de hidrorrepelência e 
impermeabilidade, ter aprovação das normas na 
ABRAFATI. Embalagens de 3,6 litros. 

Lata 200 27,33 5.466,00 

16 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PREMIUM. 
Indicado para selar e uniformizar a absorção em 
paredes internas e externas pulverulentas, atuando 
como agregador de partículas soltas, 
proporcionando uma ótima aderência da tinta de 
acabamento, ter aprovação das normas na 
ABRAFATI. Embalagens de 18 litros. 

Galão  50 115,00 5.750,00 

17 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PREMIUM. 
Indicado para selar e uniformizar a absorção em 
paredes internas e externas pulverulentas, atuando 
como agregador de partículas soltas, 
proporcionando uma ótima aderência da tinta de 
acabamento, ter aprovação das normas na 
ABRAFATI. Embalagens de 3,6 litros. 

Lata 50 31,33 1.566,50 

18 PÓ DE MICRO ESFERA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
SACO DE 25KGs. 

Saco 20 340,00 6.800,00 

19 SOLVENTE. Diluente para produtos sintéticos de 
secagem mais lenta, como vernizes, primers, lacas, 
esmaltes e tintas. Embalagens de 18 litros. 

Galão 20 68,00 1.360,00 

20 ROLO DE ESPUMA 9 CM.  Composição 100% 
poliéster e densidade de 30 Kg/m³. Resistente a 
solventes minerais. 

UN 30 7,33 219,90 

21 ROLO DE LÃ 15 CM. Composição de lã sintética de 
poliéster indicado para pintura em superfícies lisas 
com tintas acrílicas e látex (pva). 

UN 50 11,00 550,00 

22 ROLO DE LÃ ALTA 23 CM. Rolo de lã natural de 
carneiro tramada em tecido. Ideal para pinturas em 

UN 50 33,66 1.683,00 
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superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, 
pva, óleo e esmalte. 

23 ROLO DE LÃ TRADICIONAL 23 CM. Material em aço 
carbono. 

UN 50 14,33 716,50 

24 ESPÁTULA DE AÇO 8CM. Material em aço carbono. UN 20 7,33 146,60 

25 GARFO PARA ROLO 23CM. Material em aço 
galvanizado, Cabo e terminais feitos de plástico. 

UN 10 8,00 80,00 

26 BANDEJA GRANDE. Bandeja em plástico para 
pintura 36x28cm 

UN 20 9,00 180,00 

27 CAÇAMBA MÉDIA. Caçamba em plástico para 
pintura com 11 litros. 

UN 10 11,66 116,60 

28 FITA CREPE 24mm X 40m. Fita de papel crepado 
tratado com adesivo à base de resina e borracha 
sintéticas aplicadas pelo processo HotMelt. 

UN 500 7,33 3.665,00 

29 PINCEL 2.2/5. Com cerdas gris selecionadas. Com 
63,5mm. 

UN 20 8,66 1.732,20 

30 PINCEL 4 POLEGADAS. Com cerdas gris 
selecionadas. Com 101,6mm. 

UN 20 13,66 273,20 

31 LIXA EM METRO PAPEL 120MM LARGURA P-80. 
Indicado para desbaste, acabamento e polimento 
de superfícies planas ou contornos amplos. 

M 500 3,16 1.580,00 

 
BARRA FUNDA RS, 15 DE MAIO DE 2020. 

 
 
 
 

MARCOS ANDRÉ PIAIA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020  

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 - REGISTRO DE PREÇOS  
MODELO PROPOSTA 

PROPOSTA FINANCEIRA 

EMPRESA: 

CNPJ Nº:     CONTATO: 

ENDEREÇO: 

FONE:     E-MAIL: 

 VALOR EM R$ 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QTDADE MARCA  UNITÁRIO TOTAL 

1 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO PREMIUM. Cor: 
branca ou neutra. Indicado para pintura de 
superfícies externas e internas de reboco, 
massa acrílica, texturas, concreto, com 
proteção antibacteriana. Ter aprovação das 
normas na ABRAFATI. Embalagens de 18 litros. 

Galão 400      

2 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO PREMIUM. Cor: 
branca ou neutra. Indicado para pintura de 
superfícies externas e internas de reboco, 
massa acrílica, texturas, concreto, com 
proteção antibacteriana. Ter aprovação das 
normas na ABRAFATI. Embalagens de 3,6 litros. 

Lata 200      

3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM. Cores 
diversas a combinar. Indicado para pinturas de 
superfícies de ambientes internos e externos 
de madeiras, metais novos e repintura. Ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. 
Embalagens de 18 litros. 

Galão 25    

4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM. Cores 
diversas a combinar. Indicado para pinturas de 
superfícies de ambientes internos e externos 
de madeiras, metais novos e repintura. Ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. 
Embalagens de 3,6 litros. 

Lata 50      

5 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS, Cores 
diversas a combinar. Indicado para concreto, 
ter aprovação das normas na ABRAFATI. COM 
ISO 14001. Embalagens de 18 litros. 

Galão 50      

6 TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS, Cores 
diversas a combinar. Indicado para concreto, 
ter aprovação das normas na ABRAFATI. COM 
ISO 14001. Embalagens de 3,6 litros. 

Lata  50      

7 TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
HORIZONTAL BRANCA. Tinta acrílica 

Galão  100    
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estirenada premium à base de solvente, 
recomendada para sinalização horizontal de 
rodovias, vias urbanas e aeroportos. 
Embalagens de 18 litros. Ter aprovação das 
normas na ABRAFATI. 

8 TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
HORIZONTAL AMARELA. Tinta acrílica 
estirenada premium à base de solvente, 
recomendada para sinalização horizontal de 
rodovias, vias urbanas e aeroportos. 
Embalagens de 18 litros. Ter aprovação das 
normas na ABRAFATI. 

Galão 50    

9 DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA. Embalagens de 
5 litros. 

Lata 50    

10 MASSA ACRÍLICA EXTERNA PREMIUM. 
Indicada para nivelar e corrigir imperfeições 
rasas em pintura e repintura de superfícies em 
ambientes internos e externos de reboco, 
gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos 
de concreto e paredes pintadas com PVA ou 
Acrílico. Embalagens com 3,6 litros. Ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. 

Lata 100    

11 MASSA ACRÍLICA EXTERNA PREMIUM. 
Indicada para nivelar e corrigir imperfeições 
rasas em pintura e repintura de superfícies em 
ambientes internos e externos de reboco, 
gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos 
de concreto e paredes pintadas com PVA ou 
Acrílico. Embalagens com 18 litros. Ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. 

Galão 100    

12 MASSA CORIDA PARA PAREDE PREMIUM. 
Indicada para nivelar e corrigir imperfeições 
rasas em pintura e repintura de superfícies em 
ambientes internos não molháveis de reboco, 
gesso, fibrocimento, concreto aparente e 
paredes pintadas com PVA ou Acrílico. 
Embalagens com 18 litros. Ter aprovação das 
normas na ABRAFATI. 

Galão  100    

13 MASSA CORIDA PARA PAREDE PREMIUM. 
Indicada para nivelar e corrigir imperfeições 
rasas em pintura e repintura de superfícies em 
ambientes internos não molháveis de reboco, 
gesso, fibrocimento, concreto aparente e 
paredes pintadas com PVA ou Acrílico. 
Embalagens com 3,6 litros. Ter aprovação das 
normas na ABRAFATI. 

Lata 100    
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14 TEXTURA DE ROLO HIDROREPELENTE. É uma 
textura a base de resina acrílica, formulada 
para criar diversos efeitos texturizados, 
podendo ser aplicada em superfícies externas e 
internas de reboco, cimento amianto, chapas 
pré-moldadas, concreto aparente e paredes 
pintadas. Produto de fácil aplicação, ótima 
aderência, e excelente resistência a 
intempéries. Produto apresenta características 
de hidrorrepelência e impermeabilidade, ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. 
Embalagens de 18 litros. 

Galão 100    

15 TEXTURA DE ROLO HIDROREPELENTE. É uma 
textura a base de resina acrílica, formulada 
para criar diversos efeitos texturizados, 
podendo ser aplicada em superfícies externas e 
internas de reboco, cimento amianto, chapas 
pré-moldadas, concreto aparente e paredes 
pintadas. Produto de fácil aplicação, ótima 
aderência, e excelente resistência a 
intempéries. Produto apresenta características 
de hidrorrepelência e impermeabilidade, ter 
aprovação das normas na ABRAFATI. 
Embalagens de 3,6 litros. 

Lata 200    

16 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PREMIUM. 
Indicado para selar e uniformizar a absorção 
em paredes internas e externas pulverulentas, 
atuando como agregador de partículas soltas, 
proporcionando uma ótima aderência da tinta 
de acabamento, ter aprovação das normas na 
ABRAFATI. Embalagens de 18 litros. 

Galão  50    

17 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE PREMIUM. 
Indicado para selar e uniformizar a absorção 
em paredes internas e externas pulverulentas, 
atuando como agregador de partículas soltas, 
proporcionando uma ótima aderência da tinta 
de acabamento, ter aprovação das normas na 
ABRAFATI. Embalagens de 3,6 litros. 

Lata 50    

18 PÓ DE MICRO ESFERA PARA SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA SACO DE 25KGs. 

Saco 20    

19 SOLVENTE. Diluente para produtos sintéticos 
de secagem mais lenta, como vernizes, primers, 
lacas, esmaltes e tintas. Embalagens de 18 
litros. 

Galão 20    
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20 ROLO DE ESPUMA 9 CM.  Composição 100% 
poliéster e densidade de 30 Kg/m³. Resistente 
a solventes minerais. 

UN 30    

21 ROLO DE LÃ 15 CM. Composição de lã sintética 
de poliéster indicado para pintura em 
superfícies lisas com tintas acrílicas e látex 
(pva). 

UN 50    

22 ROLO DE LÃ ALTA 23 CM. Rolo de lã natural de 
carneiro tramada em tecido. Ideal para pinturas 
em superfícies semi-rugosas com tinta látex, 
acrílica, pva, óleo e esmalte. 

UN 50    

23 ROLO DE LÃ TRADICIONAL 23 CM. Material em 
aço carbono. 

UN 50    

24 ESPÁTULA DE AÇO 8CM. Material em aço 
carbono. 

UN 20    

25 GARFO PARA ROLO 23CM. Material em aço 
galvanizado, Cabo e terminais feitos de 
plástico. 

UN 10    

26 BANDEJA GRANDE. Bandeja em plástico para 
pintura 36x28cm 

UN 20    

27 CAÇAMBA MÉDIA. Caçamba em plástico para 
pintura com 11 litros. 

UN 10    

28 FITA CREPE 24mm X 40m. Fita de papel 
crepado tratado com adesivo à base de resina 
e borracha sintéticas aplicadas pelo processo 
HotMelt. 

UN 500    

29 PINCEL 2.2/5. Com cerdas gris selecionadas. 
Com 63,5mm. 

UN 20    

30 PINCEL 4 POLEGADAS. Com cerdas gris 
selecionadas. Com 101,6mm. 

UN 20    

31 LIXA EM METRO PAPEL 120MM LARGURA P-
80. Indicado para desbaste, acabamento e 
polimento de superfícies planas ou contornos 
amplos. 

M 500    

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002 
Prazo de entrega: De acordo com o Edital. 

Local e Data: 

 
 

________________________ 
PROPONENTE 

Carimbo e Assinatura 
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ANEXO III 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020  

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 - REGISTRO DE PREÇOS  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO 
ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR 
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ........................................... (Nome da 

licitante), CNPJ nº .........................................................., cumpre plenamente todos os requisitos 

e exigências de habilitação da licitação Município de Barra Funda/RS, Pregão Presencial nº 

005/2020 –  Registro de Preços. 

  Declaro/amos também não estar temporariamente suspensa de participar em 

licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada 

inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 
 

.................................., ............ DE ............................ DE 2020. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue junto ao Credenciamento 
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ANEXO IV  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020  
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 - REGISTRO DE PREÇOS  

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 
 
 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, 

portador(a) da cédula de identidade nº ___________________ e do CPF nº ________________, Cargo 

______________________a participar da licitação instaurada pelo Município de Barra Funda, na 

modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 005/2020 – Registro de Preços, 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) 
  
 
Obs.:  Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 
licitatório. 
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ANEXO V 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020  
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 - REGISTRO DE PREÇOS  

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 

   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ______________________________ 
(nome da licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho 
com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em 
cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 
 
 
 
 

Local e data. 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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ANEXO VI 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ............../2020 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020  
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação. 
 
O MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida 24 
de março, 735, Bairro centro, nesta cidade, inscrição no CNPJ nº 94.704.004/0001-02, representado 
pelo seu Prefeito Municipal MARCOS ANDRÉ PIAIA, brasileiro, amigado, inscrição no CPF nº 
007.871.510-50, residente e domiciliado na RS 569, Km 29,6 nº 1260, em Barra Funda/RS, 
considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2020, e a 
respectiva homologação, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da Empresa  ....................., sita 
na......................., inscrição no CNPJ nº ................., neste ato representada pelo ...............,  na 
quantidade estimada, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as 
condições previstas no Processo Licitatório nº 037/2020, Pregão Presencial n° 005/2020 – Registro de 
Preços e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes 
da Lei nº. 8.666/93, suas alterações posteriores, Lei 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1062 de 02 de 
janeiro de 2012 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição fracionada de Tintas e materiais para pintura, 
visando atender a demanda da Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS. 
2. As Tintas e materiais para pintura serão retiradas, DE FORMA PARCELADA, conforme a necessidade 
de cada secretaria, mediante apresentação da autorização da mesma.  
3. As Tintas e materiais para pintura deverão ser entregues no prazo máximo de 48 (quarenta e oito 
horas) horas após a emissão de Ordem de Compra pelo Setor Competente. 
4. A entrega deverá ser feita pelo fornecedor junto ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 
Barra Funda/RS, sita na Avenida 24 de Março, 735, Bairro Centro 
5. As Tintas e materiais para pintura que não apresentarem condições para uso ou estiverem fora das 
especificações e condições exigidas não serão aceitas, devendo ser providenciada a troca num prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ensejando aplicação de multa o não cumprimento deste item. 
6. As quantidades prefixadas dos itens objeto deste Contrato, poderão sofrer acréscimos ou 
supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, sem que isso implique 
alterações dos preços cotados, de acordo com o estabelecido no § 1.º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE 
1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
publicação. 
2. Nos termos do §4º do art. 15 da lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços, o Município de Barra Funda não será obrigado a efetuar a aquisição, 
exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para 
tanto outros meios, desde que permitidos por Lei, sem que deste fato caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à empresa detentora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria 
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Municipal de Obras, Serviços e Trânsito de Barra Funda – RS. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO: 
1. Os itens, as especificações, as unidades, as quantidades e os preços unitários estão registrados nesta 
Ata de Registro de Preços, e encontram-se indicados na tabela abaixo: 

Item  Especificação Unidade  Quantidade Valor unitário 
R$ 

Valor total 
R$ 

      

Valor total por extenso:  
2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo), nos termos do 
art. 65, II, “d” e §5º da Lei nº 8.666/93. 
3. A revisão de preços será feita com fundamento em ampla pesquisa de mercado. 
4. Nos preços supracitados estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 
incidam sobre a operação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. Os preços registrados, a especificação das Tintas e materiais para pintura, o quantitativo, as 
empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes desta Ata. 
2. Se o Licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 
10.520/02 e demais disposições vigentes. 
3. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de Barra Funda se reserva no direito de 
convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo 
detentor. 
4. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no 
edital. 
5. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no 
site do Município de Barra Funda, no mesmo link onde é retirado o edital. 
6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de Barra Funda 
negociará com o fornecedor, visando a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao 
praticado no mercado. 
7. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, as Secretarias Municipais poderão rescindir esta 
ata e convocar, nos termos da legislação vigente, as demais empresas com preços registrados, cabendo 
rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 
8. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 
9. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
9.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de 
Preços; 
9.2. Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 
9.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro; 
9.4. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
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9.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 
9.6. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, 
a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 
10. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR 
relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência 
técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento. 
11. Caso o município de Barra Funda não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de 
Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, 
até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
12. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a ata de registro de preços. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
1. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
1.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações 
dos produtos registrados; 
1.2. Notificar o fornecedor registrado quanto à aquisição do produto, mediante o envio da Ordem de 
compra, a ser repassada via e-mail ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 
1.3. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento das Tintas e 
materiais para pintura; 
1.4. Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 
1.5. Promover, pelo menos trimestralmente, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 
os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado; 
1.6. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
1.7. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o contrato poderá ser formalizado a 
qualquer tempo durante o prazo vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do 
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a minuta anexa ao Edital; 
1.8. Observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive solicitar, se necessário, novas certidões ou documentos vencidos; 
1.9. O CONTRATANTE poderá determinar a suspensão da aquisição por ocasião do acompanhamento 
e fiscalização. 
Parágrafo Único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a firmar contratações com os 
fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para 
contratação do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência 
de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 
2. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 
2.1. Assinar esta Ata no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contado da convocação, sob pena de 
multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor adjudicado; 
2.2. Fornecer o objeto conforme especificação e preço registrados, de forma parcelada, conforme 
necessidade da Prefeitura Municipal de Barra Funda, após o recebimento da requisição de compra 
devidamente assinada; 
2.3. Responsabilizar-se integralmente por imperfeições que forem constatadas, não sendo a vistoria e 
fiscalização motivo para diminuição de sua responsabilidade por irregularidades verificadas ao final. 
2.4. Solucionar eventuais deficiências ou anormalidades constatadas por ocasião do acompanhamento 
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e fiscalização, em 48 (quarenta e oito) horas; 
2.5. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da 
notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
2.6. Cumprir a vigência da Ata de Registro de Preços que será de 12(doze) meses, a contar da data de 
sua publicação;  
2.7. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do objeto, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas no Contrato definidos e conforme especificações constantes 
no edital, Termo de Referência, deste processo licitatório; 
2.8. Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Barra Funda, mesmo em caso de ausência ou 
omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o 
Fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes; 
2.9. Responde o Fornecedor nos casos de qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em 
decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 
empregados, que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a Prefeitura Municipal de Barra 
Funda de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
2.10. Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, conforme estabelecido no §1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
 2.10.1. Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias serão aplicados diretamente 
na Ata de registro de Preços. 
2.11. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 
10.520/2002 e Decreto Municipal nº 1062 de 02 de janeiro de 2012. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A aquisição de Tintas e materiais para pintura será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante do Órgão Gerenciador, na pessoa do Secretário Municipal 
de Obras, Serviços e Trânsito. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO: 
1. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias úteis após cada compra, mediante a apresentação 
da respectiva Nota Fiscal acompanhada da correspondente autorização de fornecimento. 
2. O pagamento será em moeda corrente nacional, em favor da empresa contratada através de crédito 
em conta bancária, e havendo despesas bancárias, estas correrão por conta do favorecido. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento 
contratual: 

I – 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega, sobre o valor total do contrato; 
II – 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da adjudicatária, 

injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
2. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o a 
Prefeitura Municipal e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas 
previstas nos itens 9.1 e 9.3. 
3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho 
injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a 
prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência 
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la 
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão 
nº. 005/2020 e seus anexos e as propostas das classificadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sarandi/RS para dirimir os casos omissos ao presente 
contrato. 

Barra Funda/RS,.....de......................de  2020. 
 
 

 
           __________________________                                        __________________________ 
                         Contratante                                               Contratado(a) 
 
Testemunhas:  
 
_______________________    _______________________ 
 
 
 
 
 
 


