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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

 

Município de Restinga Sêca 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.  

Processo Administrativo nº 1241/2022 

Tipo de julgamento: menor preço unitário por item.  

 

 

Edital de Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços para 

aquisição de insumos para 
castração de animais. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, no uso de suas atribuições, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que às 09hs, do dia 25 do mês abril do ano de 2022, através do portal 

www.portaldecompraspublicas.com.br, estará ocorrendo à sessão pública do edital de Pregão Eletrônico nº 

024/2022, objetivando a aquisição do objeto descrito neste edital, processando-se essa licitação nos termos 

do Decreto n.º 10.024, de 2019; Decreto Municipal nº 086, de 22 de setembro de 2017, e do Decreto 

Federal 5.450, de 31-05-2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

1. OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição de insumos para o Serviço de 

Esterilização e Controle Populacional de Animais, solicitado pela Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente, visando à efetivação do projeto MELHORES AMIGOS, com fins de 

esterilização cirúrgica de no mínimo 200 animais (cães e gatos fêmeas) em situação de rua e 

semidomiciliados, conforme Termo de Convênio FPE nº 74/2022, de acordo com Termo de Referência, 

Anexo I deste edital. 

 

2. PARTICIPAÇÃO: 
2.1.  Poderá participar do presente pregão eletrônico a empresa que atender a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação constante neste Edital e seus Anexos e estiver devidamente cadastrado junto ao 

Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.2. Aqueles que desejarem participar deste certame devem efetuar seu cadastro e enviar suas propostas e 

documentação no período compreendido entre as 10hs do dia 06/04/2022 até as 09h do dia 20/04/2022, 

diretamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br. A abertura das propostas se dará às 9h do dia 

20/04/2022 e a sessão de disputa terá início às 09h00min do mesmo dia. 

 

3. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 

3.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” 

através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.1.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

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

inerentes ao pregão eletrônico. 

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

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

sistema ou ao Município de Restinga Sêca/RS, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

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

 

4. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

4.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta financeira, mencionando o número do item, descrição, MARCA, 

unidade de fornecimento, quantidade, preço unitário e total para os itens objeto desta licitação, dentro do 

período previsto no item 2.2. Os preços ofertados serão tidos como suficientes para comportar todas as 

despesas e lucros que a empresa terá para entregar o objeto ofertado. 
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4.1.1. A proposta de preços deverá ser elaborada e enviada em formulário específico, exclusivamente por 

meio do Sistema Eletrônico. 

4.1.2. É vedada a identificação da empresa no arquivo de apresentação da proposta inicial, bem como a 

inserção de quaisquer informações que permitam a identificação da licitante, sob pena de desclassificação 

do certame. 

4.2. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório. 

4.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a 

sessão pública. 

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

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

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às 

especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsiderados. 

4.6. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o 

interesse público e da Administração. 

4.7. O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para a sua entrega. 

4.8. Quaisquer inserções na proposta que visem a modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

4.9. No preço proposto deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo, transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 

com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

5. FORMULAÇÃO DE LANCES: 
5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 

5.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, com no 

máximo duas casas após a vírgula, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

5.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

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

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

5.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

5.6. A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de 

tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrado o recebimento de lances. 

5.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

5.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico 

será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes. 

5.8. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 

contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 

preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

 

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pelo Pregoeiro levando em 

consideração o menor preço unitário por item. 

6.2. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

6.3. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando 

a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor 

preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
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6.4. Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro consultará a regularidade do licitante melhor classificado nos 

órgãos de controle (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas do sítio 

Transparência Brasil, e Relação de Inidôneos para participarem de licitações realizadas pela Administração 

Pública Federal, do Tribunal de Contas da União – TCU). 

6.5. Ao final da sessão de lances, será verificado o valor de cada item com base no valor de referência, 

sendo que os preços finais não poderão ultrapassar o descrito no edital no ANEXO I, sob pena de 

desclassificação. 

 

7. HABILITAÇÃO: 

7.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos 

em meio eletrônico, exclusivamente através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo vedado 

o envio de documentação por e-mail. 

 

7.1.1. DECLARAÇÕES: 

a) Declaração de que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, constante no ANEXO IV; 

b) Declaração, firmada por contador E representante legal, de que a licitante se enquadra nos benefícios 

previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações para microempresas e empresas de pequeno porte, 

conforme ANEXO V; 

c) Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, exigidos no edital conforme ANEXO VI. 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 

RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

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

 

7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (www.tst.jus.gov.br/certidao). 

 

7.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 

prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial ou entidade 

correspondente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa. 

b.1) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.tst.jus.gov.br/certidao
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b.2) as empresas recém constituídas, cujo balanço ainda não seja exigível, deverão apresentar Balanço de 

Abertura, contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do contador. 

c) Caso o licitante não possuir obrigatoriedade de apresentação do balanço patrimonial do último exercício 

social, o licitante deverá apresentar comprovação de sua isenção. 

 

7.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Licença Sanitária Estadual ou Municipal; 

 

b) Comprovação de Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pelo Ministério da Saúde, se a legislação 

assim exigir; 

Obs. Não serão aceitos pedidos de protocolos de AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) junto 

a ANVISA. 

 

c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos emitidos pela 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (os distribuidores não possuem este certificado 

em seu nome, mas deverão exibir o do fabricante do material licitado), dentro de seu período de validade; 

 

d) Certificado de Registro do Produto emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

dentro de seu período de validade (poderá ser apresentada através do original, cópia autenticada, publicação 

no Diário Oficial da União ou emissão eletrônica), para participantes dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 36, 49, 50, 

51, 54, 55, 56,57, 58, 59. 

d.1) Caso o produto cotado seja dispensado do registro junto à ANVISA, o proponente deverá apresentar 

cópia do ato que isenta o produto de registro. 

d.2) No registro ou na publicação do Diário Oficial apresentado deverá ser assinalado (indicado) 

obrigatoriamente o produto cotado, bem como a sua correspondente numeração, conforme o ANEXO I do 

presente Edital. 

 

d) Para os itens 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53 a licitante deverá apresentar somente o 

Registro do medicamento no MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

7.2. Os licitantes que não apresentarem qualquer um dos documentos exigidos para habilitação ou os 

apresentarem em desconformidade com as com as exigências deste edital e/ou da legislação vigente estarão 

sujeitos às sanções administrativas previstas no item 12 deste edital. 

7.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 7.1.1. 

letra” b”, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

previstos nos itens 7.1.3 e 7.1.4 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação que comprove a sua regularidade no prazo de cinco dias úteis a contar da data da sessão em 

que foi declarada como vencedora do certame. 

7.3.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

7.3.2. O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.3.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do 

licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 

12.1, alínea a, deste edital. 

 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
8.1. Caberá recurso nos casos previstos no Decreto n.º 10.024/19, devendo o licitante manifestar 

motivadamente sua intenção de interpor recurso, através do chat do próprio do Sistema Eletrônico, 

explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 

8.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 

licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 

8.2. A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro, disporá do 

prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, que deverão ser anexadas ao 

portal de compras públicas, na aba destinada a este fim, ficando os demais licitantes, desde logo e 

independentemente de notificação, intimados para apresentar as contrarrazões, em mesmo numero de dias, 

a contar do término do prazo do recorrente. 



  

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA      

8.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

8.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

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

8.6. Não serão reconhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. 

8.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os 

aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaria, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço na 

sessão de lances será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a pregoeira 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 a pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira proclamará a vencedora e, a seguir, 

proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo 

que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 

recorrer por parte da licitante. 

 9.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela 

própria autoridade competente. 

 

10. ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO, ENTREGA  E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará a licitante vencedora para assinar a 

Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da convocação, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12 deste edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que 

seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura, em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de 

penalidade. 

10.4. É condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, a apresentação das seguintes declarações: 

a) Declaração de não emprego de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação, nos termos do Art. 9, III da Lei nº. 8.666/93, conforme modelo disponível no ANEXO III 

deste edital. 

b) Declaração que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, constante no ANEXO VII. 

10.5. A licitante deverá efetuar a entrega do produto para o qual for declarada vencedora no prazo de até 08 

(oito) dias após o recebimento da ordem de fornecimento e da cópia do empenho emitidos pela contratante. 

10.6. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura. 

10.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

10.8. Em cada aquisição decorrente da Ata de Registro de Preços, serão observadas, quanto ao preço, às 

cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico 024/2021, que a precedeu e integrará a 

referida Ata independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

10.9. O pagamento será efetuado, mediante apresentação de fatura aprovada pela contratante, no prazo de 

até 10 (dez) dias, após a entrega. 

10.10. Para efetivo pagamento, deverá constar no documento de liquidação o nº da Nota de Empenho, o nº 

da Ata de Registro de Preços, bem como a inscrição: Termo de Convênio FPE nº 74/2022 - Melhores 

Amigos. 

10.11. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

11. OBRIGAÇÕES: 

11.1. DA DETENTORA: 
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a) A empresa deverá efetuar a entrega dos produtos para os quais for declarada vencedora no prazo de até 

08 (oito) dias, conforme a quantidade solicitada na convocação e cópia do empenho emitido pela 

contratante. 

b) Os materiais devem ser entregues na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca (RS), Rua Moisés 

Cantarelli, nº 368, bairro Centro, MUNICÍPIO DE Restinga Sêca, CEP 97200-000. 

c) Caso verifique-se a não conformidade do (s) produto (s), o licitante deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

d) O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio e ordem de 

fornecimento) e de acordo com a sua necessidade. 

e) Fornecer materiais bem acondicionados, sem avarias; 

f) Transportar em condições adequadas, sendo que o descarregamento será por conta da CONTRATADA; 

g) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto ao 

fornecimento; 

h) Providenciar a substituição do material, no prazo de 10 (dez) dias, em caso de recusa do Município de 

Restinga Sêca, a partir da comunicação feita por este; 

i) Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as 

obrigações sociais e salariais dos empregados; 

j) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato; 

k) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou aos bens da mesma, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução da Ata de registro de Preços, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

l) Reportar imediatamente à CONTRATANTE quaisquer anormalidades, erros e irregularidades observadas 

no período de garantia do material; 

m) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

n) Arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do 

contrato; 

o) Entregar o objeto estritamente dentro das especificações contratadas, garantindo a boa qualidade do 

material; 

p) Responsabilizar-se pela qualidade do material fornecido e promover readequações sempre que 

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado; 

q) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos 

órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

r) Os materiais deverão ter 90% da validade a partir da data de entrega; 

 

11.2. DO MUNICÍPIO: 

a) Designar e apresentar à CONTRATADA o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 

cumprimento do Contrato fornecendo; 

b) Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 

8.666/93; 

d) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da CONTRATADA para que as falhas 

possam ser corrigidas a tempo; 

e) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão 

ou desconformidade verificada no fornecimento do material, fixando-lhe prazo para regularização, sob pena 

de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 

f) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição do material impróprio para uso; 

g) Efetuar o pagamento na data aprazada; 

h) Não efetuar nenhum pagamento à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 

  

12. PENALIDADES: 

12.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

12.2. As penalidades serão: 

a) advertência; 
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b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

12.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 

devidamente registradas. 

12.4. Serão aplicadas as penalidades: 

12.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa vencedora; 

12.4.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame por 

qualquer licitante; 

12.4.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 

12.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo dentro do 

prazo estabelecido pelo Município; 

12.4.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

12.4.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução do(s) 

serviço(s) por culpa da empresa; 

12.4.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) 

executado(s); 

12.4.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever originado de 

norma legal ou regulamentar pertinente. 

12.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se 

verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a 

critério do Município. 

12.6. A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 

registrado, para o caso previsto no item 12.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

12.7. Para os casos previstos nos subitem 12.4.7 e 12.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor total registrado. 

12.8. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato 

e aplique as outras sanções previstas na lei. 

12.9. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, quando for 

o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

12.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

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

12.11. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de 

inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

12.12. O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 

declaração de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas 

Penalizadas nos temos da legislação. 

12.13. Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a defesa 

prévia do interessado, nos seguintes casos: 

12.14. Pela Administração, quando: 

a) por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 

12.14.1. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 

12.15. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens acima 

será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que 

deram origem ao contrato. 

12.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por 

publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o contrato a partir da 

publicação. 

 12.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem 12.14.1 somente o 

eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da convocação para 

assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 

convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

13. CONTROLE, REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

13.1. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas 

de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para o(s) item (ns) objeto da presente 

licitação. 
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13.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da 

Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

13.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para 

redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. 

13.4. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, cabendo 

ao Município convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação. 

13.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

13.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e 

13.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

13.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

13.7. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

13.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

13.7.2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; e 

13.7.3. Tiver presentes razões de interesse público. 

13.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

13.9. 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 comprovado, cabendo à Administração a aprovação do requerimento. 

13.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

13.11. Caso o preço seja atualizado, este não poderá ser superior ao praticado no mercado. 

 

14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
14.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar o presente edital, na forma eletrônica, pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

14.1.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

14.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação 

do edital, deverão ser solicitadas por escrito através do e-mail planejamento@restingaseca.rs.gov.br, ou 

diretamente ao Município de Restinga Sêca, setor de Licitações, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 

14, bairro Centro, CEP 97200-000, Restinga Sêca (RS), ou ainda pelo telefone (55) 3261-3200, no horário 

compreendido das 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira, preferencialmente, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada abertura da sessão. 

 15.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 

certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro 

dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

15.3. Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão início e 

término em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, e serão sempre considerados em 

dias corridos, salvo se outra forma for prevista. 

15.4. Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer atos do 

procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados prorrogados para o 

primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca. 

15.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 
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15.6. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente licitação, sem 

que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei 

n.º 8.666/93. 

15.7. A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos decorrentes. 

15.8. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, 

sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 

15.9. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 

licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

15.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. O pregoeiro reserva-se o 

direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

15.11. O pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto 

objeto desta licitação. 

15.12. À critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

15.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

15.14. O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.restingaseca.rs.gov.br; 

15.15. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do licitante 

vencedor para terceiros. 

15.16. Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o pregoeiro, a qualquer tempo, antes da 

abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes à licitação ora regulada, 

por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações necessárias e determinando, ainda, quando 

necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas. 

15.17. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

15.18. Este edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br 

e http://www.restingaseca.rs.gov.br, e por solicitação no e-mail planejamento@restingaseca.rs.gov.br, bem 

como na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 14, bairro Centro, 

CEP: 97200-000, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta feira. 

15.19. O pregoeiro e sua equipe de apoio encontram-se à disposição para esclarecimento de dúvidas ou 

informações Complementares no endereço citado no subitem anterior ou pelo telefone (55) 3261-3200, e 

ainda pelo e-mail planejamento@restingaseca.rs.gov.br. A Pregoeira e Equipe de Apoio não se 

responsabilizarão por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por eles em virtude de 

problemas no servidor ou navegador, tanto da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca quanto do emissor. 

15.20. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I - Termo de Referência; ANEXO II - Modelo de apresentação de proposta; ANEXO III - 

Declaração de não emprego de servidor público; ANEXO IV - Modelo de declaração de não emprego de 

menor; ANEXO V - Modelo de declaração de enquadramento nos benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações; ANEXO VI - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

ANEXO VII - Modelo de declaração de idoneidade; ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

16. FORO: 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 

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

 

Restinga Sêca, 05 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

Este Edital e seus anexos foram examinados e 

de acordo com a legislação vigente. 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico  

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

Registro de preços para aquisição de medicamentos para o Serviço de Esterilização e controle Populacional de Animais. 

 

Item Descrição Unidade 
Quantid

ade 

Valor Unitário 

em R$ 

Subtotal 

em R$ 

1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 5 14,56 72,8 

2 AGULHA DESCARTAVEL 055X20 - CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 5 18,21 91,05 

3 CATETER INTRAVENOSO N° 20, EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL UND 100 1,50 150,00 

4 CATETER INTRAVENOSO N° 22, EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL UND 100 1,52 152,00 

5 
LUVA DE PROCEDIMENTOS , 100 % LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO 

P – CAIXA COM 100 UNIDADES 
CAIXA 3 36,93 110,79 

6 
LUVA DE PROCEDIMENTOS , 100 % LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO 

M – CAIXA COM 100 UNIDADES 
CAIXA 3 37,60 112,8 

7 
COMPRESSA CIRÚRGICA, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS, 7,5X7,5CM, 100% 

ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES (ABNTNBR 13843) 
UND 10 33,98 339,8 

8 
COMPRESSA CIRÚRGICA, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS, 7,5X7,5CM, ESTÉRIL, 

100% ALGODÃO - PACOTE COM 10 UNIDADES (ABNTNBR 13843) 
UND 500 0,97 485,00 

9 CAMPO OPERATORIO, 13 FIOS DE ALGODAO 45X50 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES UND 10 110,46 1.104,60 

10 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL90X120 CM UND 500 2,21 1.105 

11 
SERINGA DESCARTÁVEL 0,5 ML COM AGULHA 0,25X6MM, CAIXA COM 100 

UNIDADES. 
CAIXA 4 37,47 149,88 

12 
SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COMAGULHA 13 x 0,45 mm, CAIXA COM 100 

UNIDADES. 
CAIXA 4 41,97 167,88 

13 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, 3 ML CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 5 33,55 167,75 

14 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, 5 ML CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 3 33,89 101,67 

15 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, 10 ML CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 2 51,31 102,62 

16 
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL, FIO 45 cm,Nº 3 -0, 

AGULHA 30MM 3/8 TRIANGULAR CORTANTE - CAIXACOM24 UNIDADES 
UND 32 51,88 1.660,16 

17 
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL, FIO 45 cm,Nº 2 -0, 

AGULHA 30 MM 3/8 TRIANGULAR CORTANTE - CAIXA COM24 UNIDADES 
UND 32 50,95 1.630,40 

18 
FITA DE AUTOCLAVE - PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES ESTERILIZADOS À 

VAPOR, 19MM X 30M - UNIDADE 
UND 10 6,19 61,90 

19 ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO 10 CM X 4,5M COM CAPA UND 5 17,25 86,25 

20 FITA MICROPORE HIPOALÉRGICA BRANCA 10 cm x 10m UND 5 15,18 75,90 

21 LÂMINA DE BISTURI Nº 24 AÇO CARBONO COM 100 UNIDADES UND 6 50,84 305,04 

22 LÂMINA DE BISTURI Nº 10 AÇO CARBONO COM 100 UNIDADES UND 3 46,99 140,97 
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23 

SACO PARA ACONDICIONAME NTO DE RESIDUOS INFECTANTES DA AREA DA 

SAUDE, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, BRANCO LEITOSO, EM 

CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 9191, CAPACIDADE 50 LITROS - PACOTE 

COM 100 UNIDADES. 

PACOTE 5 47,81 239,05 

24 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE. CAPACIDADE 7L UND 15 6,67 100,05 

25 ALCOOL 70% - FRASCO COM 1.000 ML UND 15 9,72 145,80 

26 
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, SISTEMA 

FECHADO - FRASCOS C/ 1.000 ML 
UND 10 8,91 89,10 

27 
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, SISTEMA 

FECHADO - FRASCOS C/ 100 ML 
UND 102 4,33 441,66 

28 AGUA BIDESTILADA (P/ AUTOCLAVE) GALÃO C/ 5000 ML UND 20 14,50 290,00 

29 
ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, 100% ALGODAO, 20 CM – PACOTES COM 12 

UNIDADES. 
PACOTE 2 24,43 48,86 

30 
EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL DEMEDICAMENTO S, 

ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 
UND 100 3,37 337,00 

31 IODOPOVIDONA PVPI DEGERMANTE 1000 ML, 10% UND 5 40,40 202,00 

32 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML UND 5 7,20 36,00 

33 ALMOTOLIAS PLÁSTICAS COR TRANSPARENTE COM BICO RETO E TAMPA 250 ML UND 10 4,69 46,90 

34 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO COM 50UN CAIXA 20 19,79 395,80 

35 ENROFLOXACINO 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 10 ML. UND 50 13,28 664,00 

36 ENROFLOXACINO 50MG, COMPRIMIDOS, USO ORAL. EM UNIDADES. UND 1.000 2,66 2.660,00 

37 ENROFLOXACINO 150MG, COMPRIMIDOS, USO ORAL. EM UNIDADES UND 1.000 6,27 6.270,00 

38 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ML UND 30 14,47 434,10 

39 
MELOXICAM 0,5MG, USO ORAL, EM COMPRIMIDOS, USO VETERINÁRIO. EM 

UNIDADES. 
UND 600 2,82 1.692,00 

40 
MELOXICAM 1MG, USO ORAL, EM COMPRIMIDOS, USO VETERINÁRIO. EM 

UNIDADES. 
UND 600 10,98 6.588,00 

41 
MELOXICAM 2MG, USO ORAL, EM COMPRIMIDOS, USO VETERINÁRIO. EM 

UNIDADES. 
UND 600 4,40 2.640,00 

42 CLORIDRATO DE XILAZINA 2% SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 10 ML. UND 40 25,92 1.036,80 

43 
CLORIDRATO DE CETAMINA 10%, VEÍCULO QSP 50 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. 

FRASCO COM 50 ML. 
UND 20 144,32 2.886,40 

44 VITAMINA K, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 20 ML UND 50 16,89 844,50 

45 ACEPROMAZINA 0,2%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML UND 30 32,21 966,30 

46 

MICROCHIP AGULHADO INSERIDO DENTRO DE UMA AGULHA 12G COM BISEL 

TRIFACETADO COM REVESTIMENTO DE SILICONE, TAMANHO DE 2X12MM, 

ESTERILIZADO POR OZÔNIO E EMBALADO EM UM ENVELOPE TERMO - SELÁVEL, 

UND 500 17,33 8.665,00 
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COM AGULHA DESCARTÁVEL. ENCAPSULADO EM BIO -VIDRO E COM COBERTURA 

ANTIMIGRATÓRIA DE PARYLENE C. PADRÕES DE LEITURA E GRAVAÇÕES: ISO 

11.784 E ISO 11.785. PARA SER USADO EM CONJUNTO COM O APLICADOR DE 

MICROCHIP 2X12MM OU OUTRO COMPATÍVEL. (O APLICADOR NÃO 

ACOMPANHARÁ O MICROCHIP). DEVERÁ CONTER ETIQUETAS ADESIVAS COM O 

NÚMERO DO MICROCHIP E CÓDIGO DE BARRAS, MEDALHA COM QR CODE, 

CERTIFICADO DE MICROCHIPAGEM E CARTÃO DE EMERGÊNCIA. MARCA PRÓPRIA. 

47 
SULFATO DE MORFINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML (USO 

HUMANO) 
UND 300 5,63 1.689,00 

48 METADONA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML (USO HUMANO UND 250 6,16 1.540,00 

49 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML (USO HUMANO) UND 50 1,14 57,00 

50 MELOXICAM 0,2%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 20 ML UND 50 59,55 2.977,50 

51 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 50 ML. UND 20 17,74 354,80 

52 ANTISSÉPTICO CLOREXIDINE DEGERMANTE A 2%, FRASCO DE 1.000 ML UND 20 29,40 588,00 

53 
LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX COM TALCO, Nº 6,5, COM 50 PARES EMBALADOS 

INDIVIDUALMENTE. 
CAIXA 20 125,67 2.513,40 

54 
LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX COM TALCO, Nº 7, COM 50 PARES EMBALADOS 

INDIVIDUALMENTE. 
CAIXA 20 125,67 2.513,40 

55 
LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX COM TALCO, Nº 7,5, COM 50 PARES EMBALADOS 

INDIVIDUALMENTE. 
CAIXA 20 125,67 2.513,40 

56 FITA MICROPORE HIPOALÉRGICA BRANCA 5 CM X 10M UND 5 6,75 33,75 

57 
ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, 100% ALGODAO, 12 CM - PACOTES COM 12 

UNIDADES. 
PACOTE 2 14,00 28,00 
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ANEXO II – MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) REF: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 

 

A empresa ....................................................., inscrita no CNPJ sob  o nº ........................ , com sede 

à Av./Rua 

................., nº ......, bairro .................., Município de ..................... (.........), CEP 

..........................., por 

meio de seu/sua representante legal sr(a) .............................., inscrito no CPF sob o nº .............., 

vem apresentar sua proposta de preço, conforme edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 da 

Prefeitura Municipal de Restinga Sêca (RS), para registro de preços para possível fornecimento 

dos itens constantes no Termo de Referência, conforme segue: 

 

 

Item Descrição do item Marca Quantidade 
Valor 

Unitário 
Total 

      

 

Prazo de validade da proposta: 60 dias. 

 

 

_____, _____ de _______   de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Representante (s) legal (is)  
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE SERVIDOR 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

 

 

A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ 

e do CPF nº ................... , DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, 

ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 

vedação disposta no Art. 9, III, Lei 8666/1993. 

 

 

 

_____, _____ de _______   de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Representante (s) legal (is)  
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DO NÃO EMPREGO DE MENOR 

(MODELO) 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)  

REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., 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, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

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

 

 

 

 

_____, _____ de _______   de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Representante (s) legal (is)  
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE E COOPERATIVA 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

 REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 

 

 

 

A   empresa   ................................................,   inscrita   no   CNPJ   nº   ..........................,   

estabelecida na 

..................................................., por intermédio de seu(ua) contador(a), Sr(a) .................................................... , 

portador(a) da Carteira  de  Identidade  nº  .............................,  CPF.:  ....................................  e  

CRC nº 

......................................, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que 

esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

( ) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 

mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 

3º da Lei Complementar 123/2006. 

_____, _____ de _______   de 2022. 

 

 

 

 

 

 

                              Representante legal 

E 

 

Contador (a) 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)  

REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 

 

 

A empresa ..................................................., CNPJ nº........................................, com sede em 

.............................................., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para 

cumprimento do previsto no art. 26º, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019 e para os fins do 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

 

 

 

 

_____, _____ de _______ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Representante (s) legal (is)  
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS)  

REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 

 

 

A empresa ......................................................., inscrita no CNPJ sob nº .......................................... , 

com sede à 

Rua/AV. ............................ nº ......, bairro ..........., Município de ........................, (UF), CEP............................. , 

DECLARA por meio de seu(s) representante(s) legal(is), sob as penas da lei, que: 

 

a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, até a 

presente data, nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV; 

 

 

 

 

 

_____, _____ de _______   de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Representante (s) legal (is)  
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ANEXO VIII - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

EDITAL DE ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2022 

N° DO PROCESSO: 1241/2022  

 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Rua Moisés Cantarelli, n° 368, inscrito no CNPJ º 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo Sr. 

Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, Eng. Agrônomo, inscrito no CPF sob o n° 

***.803.030-** e RG sob nº **********, residente e domiciliado na Av. Júlio de Castilhos nº 259, apto 

402, bairro Centro, município de Restinga Sêca, RS, CEP 97200-000, doravante denominado 

simplesmente MUNICÍPIO, resolve nos termos Decreto n.º 10.024, de 2019; Decreto Municipal nº 086, 

de 22 de setembro de 2017, e do Decreto Federal 5.450, de 31-05-2005, com aplicação subsidiária da 

Lei Federal nº 8.666-93, REGISTRAR OS PREÇOS objetos deste edital, da empresa 

........................................................, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na Av/Rua .........................., 

nº........, Bairro..................., município de..................(RS),   CEP   ...........,   neste   ato   

representada   pelo(a)   Sr(a)................................,  inscrita  no  CPF  sob o nº...........................,  

doravante  denominada  s implesmente DETENTORA conforme cláusulas a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO VALOR 

1.1. Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços, o registro de preços para aquisição de 

insumos para o Serviço de Esterilização e Controle Populacional de Animais, solicitado pela Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, visando à efetivação do projeto MELHORES 

AMIGOS, com fins de esterilização cirúrgica de no mínimo 200 animais (cães e gatos fêmeas) em 

situação de rua e semidomiciliados, conforme Termo de Convênio FPE nº 74/2022, de acordo com 

Termo de Referência, Anexo I desta Ata de Registro de Preços. 

Observações: 

a) A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele 

poderão advir facultando-se a realização específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

b) A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação, de acordo com a necessidade e mediante 

pedido, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, deverá efetuar a entrega na 

referida Secretaria observando o prazo máximo de até 08 (oito) dias; 

c) Todos os itens deverão ser entregues em ótimo estado de conservação, devidamente embalados, 

seguindo rigorosamente as datas de validade exigidas. Deverão também ser entregues conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, não se responsabilizando 

esta Secretaria por entregas fora de horário de expediente, ou quando não solicitadas; 

d) Os materiais deverão ter 90% da validade a partir da data de entrega; 

e) Em todas as notas fiscais de entrega dos produtos deve constar o número do edital e da ata de registro 

a que se referem. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura. 

2.2. Em cada aquisição decorrente desta Ata será observada, quanto ao preço, às cláusulas e condições 

constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento 

de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

REGISTRADOS 
3.1. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas 

periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para o(s) item (ns) 

objeto da presente licitação. 



  

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA      

3.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

3.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para 

redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. 

3.4. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, cabendo 

ao Município convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação. 

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

3.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e 

3.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

3.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

3.7. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

3.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

3.7.2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; e 

3.7.3. Tiver presentes razões de interesse público. 

3.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

3.9. 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 comprovado, cabendo à Administração a aprovação do requerimento. 

3.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 

Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

3.11. Caso o preço seja atualizado, este não poderá ser superior ao praticado no mercado.   

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

4.1. O prazo de fornecimento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata 

de Registro de Preços;  

4.2. O (s) produto (s) deverá (ão) ser entregue (s) livre (s) de despesas pertinentes a frete, carga, 

descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos;  

4.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

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

4.4. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, a Contratante poderá 

promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita 

pela Contratante. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS UNIDADES REQUISITANTES: 

5.1. O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado pelas seguintes Secretarias/Órgãos, 

conforme sua (s) respectiva (s) dotação (ões) orçamentária (s), informada (s) por ocasião da expedição 

da (s) nota (s) de empenho (s): 

5.2. Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, durante seu período de vigência, qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem, conforme Decreto nº 

37, de 09/08/2010. 
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6. CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO:  

6.1. A fiscalização da execução contratual será efetuada por servidor designado pelas secretarias no 

momento da contratação.  

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES: 

7.1. DA DETENTORA: 

a) Serão de inteira responsabilidade da DETENTORA, os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução da contratação, isentando o Município 

de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso 

de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de 

qualquer tipo de demanda. 

b) A DETENTORA assume o compromisso formal de entregar os produtos, objeto da presente ata, 

com perfeição e acuidade. 

c) A DETENTORA será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao 

Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, 

devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento. 

d) Deverão ser prestados pela DETENTORA , todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

e) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros. 

f) O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de 

acordo com a sua necessidade. 

g) Manter, durante todo o período de execução da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação e os dados cadastrais da empresa 

atualizados. 

i) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis ao serviço, bem como as 

normas de segurança do trabalho; 

j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

7.2. DO MUNICÍPIO: 

a) Designar e apresentar à DETENTORA o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 

cumprimento do Contrato fornecendo; 

b) Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 

8.666/93; 

d) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da DETENTORA para que as falhas 

possam ser corrigidas a tempo; 

e) Comunicar à DETENTORA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou desconformidade verificada no fornecimento do material, fixando-lhe prazo para 

regularização, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 

f) Notificar a DETENTORA, fixando-lhe prazo para substituição do material impróprio para uso; 

g) Efetuar o pagamento na data aprazada; 

h) Não efetuar nenhum pagamento à DETENTORA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

8.1. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados 

quando da emissão das Notas de Empenho. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
9.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição 

no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial 024/2022, bem como os 

documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no 

certame licitatório. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: 
10.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, sejam na condição de 

participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

10.2. As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal por até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.3. Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, serão 

devidamente registradas. 

10.4. Serão aplicadas as penalidades: 

10.4.1. Quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa 

vencedora; 

10.4.2. Quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no certame 

por qualquer licitante; 

10.4.3. Por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer licitante; 

10.4.4. Quando houver recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, ou não assiná-lo dentro 

do prazo estabelecido pelo Município; 

10.4.5. Sempre que verificadas pequenas irregularidades; 

10.4.6. Quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material (ais) solicitado(s) e/ou execução 

do(s) serviço(s) por culpa da empresa; 

10.4.7. Quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material (ais) entregue(s) e/ou no(s) 

serviço(s) executado(s); 

10.4.8. Quando houver descumprimento das cláusulas constantes no contrato ou de dever originado de 

norma legal ou regulamentar pertinente. 

10.5. A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre 

que se verificarem pequenas irregularidades. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais 

elevada, a critério do Município. 

10.6. A multa será de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total 

registrado, para o caso previsto no item 10.4.6, limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

10.7. Para os casos previstos nos subitem 10.4.7 e 10.4.8 serão aplicadas a multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor total registrado. 

10.8. A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas na lei. 

10.9. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, 

quando for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente. 

10.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

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

10.11. A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de 

inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade. 

10.12. O fornecedor punido suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou 

declaração de inidoneidade para licitar será inscrito no CMEPE – Cadastro Municipal de Empresas 

Penalizadas nos termos da legislação. 

10.13. Além das situações previstas acima, o contrato poderá ser cancelado ou suspenso, facultado a 

defesa prévia do interessado, nos seguintes casos: 

10.14. Pela Administração, quando: 

a) por razões de interesse público, devidamente fundamentados. 

10.14.1. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao contrato. 

10.15. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato, nos casos previstos nos itens 

acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos 

autos que deram origem ao contrato. 
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10.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita 

por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o contrato a 

partir da publicação. 

10.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato (prevista no subitem) 10.14.1 

somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada antes da data da 

convocação para assinatura do contrato, facultada à Administração a aplicação das penalidades 

previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1. A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos 

em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades 

que possam levar ao cancelamento do registro de preços. 

11.2. A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 

artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

11.3. A presente Ata, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão sua eficácia 

condicionada à publicação dos seus extratos e começará a vigorar a partir das respectivas assinaturas. 

11.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos casos previstos 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor. 

 

12. DO FORO 

12.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Restinga Sêca (RS), para dirimir 

eventuais controvérsias emergentes da aplicação deste contrato. 

 

 E por estarem às partes justas e acertadas assinam a presente Ata de Registro de Preços em 

duas vias de igual teor e forma. 
 

 

Restinga Sêca, .... de de 2022. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

DETENTORA 
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ANEXO I – ITENS REGISTRADOS PREGÃO ELETRÔNICO 024/2022. 

Registro de preços para aquisição de medicamentos para o Serviço de Esterilização e controle Populacional de Animais. 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

Valor 

Unitário em 

R$ 

Subtotal 

em R$ 

1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 5   

2 AGULHA DESCARTAVEL 055X20 - CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 5   

3 CATETER INTRAVENOSO N° 20, EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL UND 100   

4 CATETER INTRAVENOSO N° 22, EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL UND 100   

5 
LUVA DE PROCEDIMENTOS , 100 % LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO 

P – CAIXA COM 100 UNIDADES 
CAIXA 

 

3 
  

6 
LUVA DE PROCEDIMENTOS , 100 % LÁTEX, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, TAMANHO 

M – CAIXA COM 100 UNIDADES 
CAIXA 3   

7 
COMPRESSA CIRÚRGICA, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS, 7,5X7,5CM, 100% 

ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES (ABNTNBR 13843) 
UND 10   

8 
COMPRESSA CIRÚRGICA, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS, 7,5X7,5CM, ESTÉRIL, 

100% ALGODÃO - PACOTE COM 10 UNIDADES (ABNTNBR 13843) 
UND 500   

9 CAMPO OPERATORIO, 13 FIOS DE ALGODAO 45X50 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES UND 10   

10 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL90X120 CM UND 500   

11 
SERINGA DESCARTÁVEL 0,5 ML COM AGULHA 0,25X6MM, CAIXA COM 100 

UNIDADES. 
CAIXA 4   

12 
SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COMAGULHA 13 x 0,45 mm, CAIXA COM 100 

UNIDADES. 
CAIXA 4   

13 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, 3 ML CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 5   

14 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, 5 ML CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 3   

15 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, 10 ML CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA 2   

16 
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL, FIO 45 cm,Nº 3 -0, 

AGULHA 30MM 3/8 TRIANGULAR CORTANTE - CAIXACOM24 UNIDADES 
UND 32   

17 
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO ESTÉRIL, FIO 45 cm,Nº 2 -0, 

AGULHA 30 MM 3/8 TRIANGULAR CORTANTE - CAIXA COM24 UNIDADES 
UND 32   

18 
FITA DE AUTOCLAVE - PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES ESTERILIZADOS À 
VAPOR, 19MM X 30M - UNIDADE 

UND 10   

19 ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO 10 CM X 4,5M COM CAPA UND 5   

20 FITA MICROPORE HIPOALÉRGICA BRANCA 10 cm x 10m UND 5   

21 LÂMINA DE BISTURI Nº 24 AÇO CARBONO COM 100 UNIDADES UND 6   
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22 LÂMINA DE BISTURI Nº 10 AÇO CARBONO COM 100 UNIDADES UND 3   

23 

SACO PARA ACONDICIONAME NTO DE RESIDUOS INFECTANTES DA AREA DA 

SAUDE, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, BRANCO LEITOSO, EM 

CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 9191, CAPACIDADE 50 LITROS - PACOTE 

COM 100 UNIDADES. 

PACOTE 5   

24 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE. CAPACIDADE 7L UND 15   

25 ALCOOL 70% - FRASCO COM 1.000 ML UND 15   

26 
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, SISTEMA 

FECHADO - FRASCOS C/ 1.000 ML 
UND 10   

27 
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, SISTEMA 

FECHADO - FRASCOS C/ 100 ML 
UND 102   

28 AGUA BIDESTILADA (P/ AUTOCLAVE) GALÃO C/ 5000 ML UND 20   

29 
ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, 100% ALGODAO, 20 CM – PACOTES COM 12 

UNIDADES. 
PACOTE 2   

30 
EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL DEMEDICAMENTO S, 

ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 
UND 100   

31 IODOPOVIDONA PVPI DEGERMANTE 1000 ML, 10% UND 5   

32 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML UND 5   

33 ALMOTOLIAS PLÁSTICAS COR TRANSPARENTE COM BICO RETO E TAMPA 250 ML UND 10   

34 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO COM 50UN CAIXA 20   

35 ENROFLOXACINO 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 10 ML. UND 50   

36 ENROFLOXACINO 50MG, COMPRIMIDOS, USO ORAL. EM UNIDADES. UND 1.000   

37 ENROFLOXACINO 150MG, COMPRIMIDOS, USO ORAL. EM UNIDADES UND 1.000   

38 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ML UND 30   

39 
MELOXICAM 0,5MG, USO ORAL, EM COMPRIMIDOS, USO VETERINÁRIO. EM 

UNIDADES. 
UND 600   

40 
MELOXICAM 1MG, USO ORAL, EM COMPRIMIDOS, USO VETERINÁRIO. EM 

UNIDADES. 
UND 600   

41 
MELOXICAM 2MG, USO ORAL, EM COMPRIMIDOS, USO VETERINÁRIO. EM 

UNIDADES. 
UND 600   

42 CLORIDRATO DE XILAZINA 2% SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 10 ML. UND 40   

43 
CLORIDRATO DE CETAMINA 10%, VEÍCULO QSP 50 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. 

FRASCO COM 50 ML. 
UND 20   

44 VITAMINA K, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 20 ML UND 50   

45 ACEPROMAZINA 0,2%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML UND 30   

46 
MICROCHIP AGULHADO INSERIDO DENTRO DE UMA AGULHA 12G COM BISEL 

TRIFACETADO COM REVESTIMENTO DE SILICONE, TAMANHO DE 2X12MM, 
UND 500   
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ESTERILIZADO POR OZÔNIO E EMBALADO EM UM ENVELOPE TERMO - SELÁVEL, 

COM AGULHA DESCARTÁVEL. ENCAPSULADO EM BIO -VIDRO E COM COBERTURA 

ANTIMIGRATÓRIA DE PARYLENE C. PADRÕES DE LEITURA E GRAVAÇÕES: ISO 

11.784 E ISO 11.785. PARA SER USADO EM CONJUNTO COM O APLICADOR DE 

MICROCHIP 2X12MM OU OUTRO COMPATÍVEL. (O APLICADOR NÃO 

ACOMPANHARÁ O MICROCHIP). DEVERÁ CONTER ETIQUETAS ADESIVAS COM O 

NÚMERO DO MICROCHIP E CÓDIGO DE BARRAS, MEDALHA COM QR CODE, 

CERTIFICADO DE MICROCHIPAGEM E CARTÃO DE EMERGÊNCIA. MARCA PRÓPRIA. 

DEVERÁ ATENDER AO ISO 14223 e ABNT-NBR 14766 

47 
SULFATO DE MORFINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML (USO 

HUMANO) 
UND 300   

48 METADONA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML (USO HUMANO UND 250   

49 DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML (USO HUMANO) UND 50   

50 MELOXICAM 0,2%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 20 ML UND 50   

51 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 50 ML. UND 20   

52 ANTISSÉPTICO CLOREXIDINE DEGERMANTE A 2%, FRASCO DE 1.000 ML UND 20   

53 
LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX COM TALCO, Nº 6,5, COM 50 PARES EMBALADOS 

INDIVIDUALMENTE. 
CAIXA 20   

54 
LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX COM TALCO, Nº 7, COM 50 PARES EMBALADOS 

INDIVIDUALMENTE. 
CAIXA 20   

55 
LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX COM TALCO, Nº 7,5, COM 50 PARES EMBALADOS 

INDIVIDUALMENTE. 
CAIXA 20   

56 FITA MICROPORE HIPOALÉRGICA BRANCA 5 cm x 10m UND 5   

57 
ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, 100% ALGODAO, 12 CM - PACOTES COM 12 

UNIDADES. 
PACOTE 2   

 


