
CONVITE Nº 001/2021

REF.: EMENDA PARLAMENTAR N° 201928580007, VIA FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE - TAPEJARA/RS
II – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE
COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE.
III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE - TAPEJARA/RS.

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA/RS,
nos termos REGULAMENTO DE COMPRAS, ALIENAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE
BENS, OBRAS E SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA, torna público o presente edital de licitação, na
modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nas condições a seguir
estabelecidas:

1) LOCAL, DATA E HORA:

A sessão pública será realizada na sede da APAE, sito na Rua Luiz Costa, nº
293, centro, Tapejara, RS, no dia 05/07/2021, com início às 08h30min, horário oficial de
Brasília – DF, ciniciando pelo recebimento dos documentos de habilitação e em
sequanciea os demais atos.

2) DO OBJETO LICITADO:

Constitui objeto da presente licitação os seguintes bens e serviços:

Anexo I - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE - TAPEJARA/RS ;

Anexo II – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE
COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE; e,

Anexo III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE - TAPEJARA/RS.

A entrega dos materiais e serviços deverá ser na Rua Luiz Costa, nº 293,
mediante a ordem de fornecimento emitida pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA/RS.

3) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem todas as
exigências constantes neste edital, inclusive quanto à documentação e que manifestarem
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das
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propostas.

4) DA HABILITAÇÃO:

A empresa deverá apresentar os documentos originais ou cópias autenticadas
os documentos de sendo:

4.1. Documentos pertinentes à capacitação jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto 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, já
adequados a Lei Federal nº 10.406/2002;

4.2. Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista:

4.2.1. Para os interessados nos itens do anexo I e II:

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a fazenda federal (a certidão de regularidade
com a fazenda federal deverá ser emitida pela Secretaria da Receita
Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), e deve abranger
inclusive as contribuições sociais previstas na lei 8.212, de 24.7.1991;

c) Prova de regularidade para com a fazenda estadual da sede do proponente;

d) Prova de regularidade com a fazenda municipal da sede do proponente;

e) Certificado de regularidade de situação (CRF) perante o fundo de garantia
por tempo de serviço – FGTS;

4.3. Para os interessados nos itens do anexo III:

a) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
b) CRM;
c) Especialização na área solicitada da neurologia;
d) Certificações e currículos voltados para área das pessoas com deficiência

intelectual e múltipla.

Se a empresa será representada, apresentar termo de credenciamento
outorgado pelos representantes legais da licitante

5. DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

Os documentos necessários à habilitação e a proposta de preços deverão ser
apresentados em envelopes lacrados, contendo a identificação do proponente se
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habilitação ou proposta, na face externa:
ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO
APAE – TAPEJARA - RS
CONVITE Nº01/2021
RAZÃOSOCIAL:
CNPJ:
TELEFONE:

ENVELOPE 2 - PROPOSTA
APAE – TAPEJARA - RS
CONVITE Nº01/2021
RAZÃOSOCIAL:
CNPJ:
TELEFONE:

Na proposta deve constar os dados seguindo modelo do Anexo V, incluindo
qual ou quis itens tem interesse em contar preço.

Será considerado para o julgamento o preço total de cada item.
Omissões, erros, rasuras ou quaisquer inserções na proposta que visem

modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação
da proposta.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

Após análise documentação e da proposta será anunciado o licitante vencedor
levando em consideração o menor preço por item.

Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante
vencedor, em razão das especificações indicadas na proposta, a APAE poderá diligenciar
para a verificação do bem/serviço e/ou solicitar declaração expedida pela empresa, de
que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição necessária
para adjudicação do objeto.

7 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos
proponentes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará pela adjudicação do
objeto licitado, o que posteriormente será submetido à Presidente da APAE para
homologação.

Para o vencedor nos itens do anexo III será firmado contrato conforme minuta
anexo IV.

8 - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado pela Tesouraria da APAE, mediante a
apresentação da Nota Fiscal dos produtos.

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

É facultado a Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, proceder em
qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

Pág 3 de 23



A critério da APAE o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou
supressões, de acordo com o REGULAMENTO DE COMPRAS, ALIENAÇÕES E
CONTRATAÇÕES DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA.

A apresentação da proposta de preços implica aceitação plena e total das condições
deste pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas REGULAMENTO DE
COMPRAS, ALIENAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS DA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA.

A APAE reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em
parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

Edital a disposição no site www.apae.tv.br e demais informações aos interessados
poderão ser solicitados através do e-mail tapejara@apaers.org.br ou pelos telefones: (54)
3344 1489 ou (54)3344 2711 ou na ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA/RS, sita na Rua Luiz Costa, nº 293, Tapejara/RS.

Município de Tapejara/RS, 17 de junho de 2021.

MARISTELA SPAGNOL RECH
Presidente
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EDITAL CONVITE 01/2021

ANEXO I - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE - TAPEJARA/RS

Ite
m

Descrição Un Qtd Vlr.
Unit.

Vlr.
Total

Marc
a

1 Aquisição de persianas para salas de
aula e administrativos, modelo rolo
screen 05 bege claro com mão de
obra instalada.

m² 344

2 Ração animal cavalo equoterapia.
(Sacos de 25 kg).

sac
o

20

3 Escada de agilidade e treinamento
profissional 6 metros produzida em fita
de polipropileno 30mm com alma de
pvc tamanho 6,40mt x 50cm, cor
amarelo e vermelho com 12 degraus.

un 02

4 Cone chinês 5 cm one, material
plástico flexível, minimizando os riscos
de danos ao material e ao praticante
da atividade, garantindo maior
durabilidade ao produto, com cores
vibrantes, que facilita a visualização
dos mesmos durante as práticas
esportivas.

un 20

5 Trave de futebol de salão; altura: 2
metros / largura 3 metros / 70 cm
recuo superior/ 70 cm recuo inferior
fabricada com tubos de 3" de
diâmetro, pintada na cor branca
automotiva com tratamento uv.

un 02

6 Bola; tipo bola: futsal; material:
microfibra poliuretano; gomos: 8
gomos dupla camada; câmara:
airbility; miolo: removível lubrificado;
solda: termo soldada c/colagem;
lateral; peso: 410-430g; circunferência:
62,00-64,00 cm

un 20

7 colete - material do colete: 67%
poliéster 33% algodão;220 g/m2; cor
material: azul; fechamento: zíper; gola:
não; capuz: não; diâmetro cava: 26,00
cm; bolso: sim; número de bolsos: 4;
tipo de bolsos: chapado; local do

pec
a

50
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bolso: frontal superior e inferior
esquerdo e direito; forro: não; gênero:
unissex

8 Mastro oficial, tubo de 3 polegadas -
Parede do tubo com 1,5mm; com
catraca, roldanas e buchas para a
fixação no solo; mede 2,80 de altura.
Pintura em epóxi.

un 02

9 Cones com barreiras furadas 24 cm
com 8 peças para agilidade + 4
Estacas para cones furados.

kit 10

10 Cronometro oficial compacto possui
recursos adicionais como: relógio,
calendário e despertador. Possui alça
para pendurá-la facilmente no pescoço
e estar sempre à mão.

un 01

11 Bola de voleibol adulto, confeccionada
em microfibra poliuretano, matizada,
com miolo removível e lubrificado,
câmara com frisos em alto relevo.
Circunferência entre 65 e 67cm e peso
entre 260 e 280g.indicar marca. o
licitante arrematante deverá enviar
catalogo em português

un 20

12 Bola; tipo bola: oficial basquete mmb;
material: borracha; câmara: c/câmara;
material: butil; miolo: removível;
matriz: c/matriz; peso: 585-650g;
circunferência: 75,00-78,00 cm;

un 05

13 Agenda aspiral capa dura 2021 un 30

14 Alfinete entomológico, nro 1", com 40
mm de comprimento e 0,40 mm de
diâmetro, em aço inox, sem estanho,
com cabeça em resina, com caixa com
100 unidades.

cx 50

15 Apontador de lápis, tipo escolar;
metálico; com uma lamina.

un 100

16 Borracha apagar; tipo borracha:
escolar macia; material: borracha; cor:
branco; comprimento: 30,00-35,00
unidade
medida: mm; largura: 20,00-25,00
unidade medida: mm; espessura:
5,00-8,00 unidade medida: mm

un 100
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17 Caderno capa dura, aspiral, com 96
folhas formato 140 x 20,2 cm

un 100

18 caderno universitário, 31 pautas, 96
folhas, em papel sulfite 56 g/m2,
capa/contracapa de papelão com 825
g/m2, revestido por papel couche 120
g/m2, no formato de no mínimo 203x
280 mm.caderno espiral.

un 150

19 caneta esferográfica - tipo caneta:
ecológica sustentável; material do
corpo da caneta: composto de
polipropileno e material reciclado; cor
do corpo da caneta: indiferente; corpo
da caneta: cilíndrico; ponta retrátil:
não; material da ponta: ponta aço
inoxidável ou latão, com esfera de
tungstênio; diâmetro da esfera:
mínimo 0,8mm e máximo 1,2mm;
tampa: sim; material da tampa:
composto de polipropileno e material
reciclado; cor tinta: preta; comprimento
mínimo da caneta: 130 mm;
rendimento mínimo: 1.400 metros;
unidade licitatória: uma unidade de
caneta; fornecimento: embalagem com
no máximo 50 unidades; norma: abnt
nbr 16.108/2012; complementação da
especificação: atóxica; deverá possuir
orifício lateral; deverá possuir tampa
fixada por pressão, com respirador e
clip para fixação; o produto deverá
possuir certificação inmetro e laudo
toxidade; a empresa vencedora
deverá apresentar, no momento do
envio de sua proposta final, como
condição de aceitabilidade da mesma,
o comprovante de registro do
fabricante do produto no cadastro
técnico federal de atividades
potencialmente poluidoras - ctf/app ou
utilizadoras de recursos ambientais,
acompanhado do respectivo
certificado de regularidade válido;

uni 50

20 Caneta esferográfica - tipo caneta:
ecológica sustentável; material do

un 50
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corpo da caneta: composto de
polipropileno e material reciclado; cor
do corpo da caneta: indiferente; corpo
da caneta: cilíndrico; ponta retrátil:
não; material da ponta: ponta aço
inoxidável ou latão, com esfera de
tungstênio; diâmetro da esfera:
mínimo 0,8mm e máximo 1,2mm;
tampa: sim; material da tampa:
composto de polipropileno e material
reciclado; cor tinta: vermelha;
comprimento mínimo da caneta: 130
mm; rendimento mínimo: 1.400
metros; unidade licitatória: uma
unidade de caneta; fornecimento:
embalagem com no máximo 50
unidades; norma: abnt nbr
16.108/2012; complementação da
especificação: atóxica; deverá possuir
orifício lateral; deverá possuir tampa
fixada por pressão, com respirador e
clip para fixação; o produto deverá
possuir certificação inmetro e laudo
toxidade; a empresa vencedora
deverá apresentar, no momento do
envio de sua proposta final, como
condição de aceitabilidade da mesma,
o comprovante de registro do
fabricante do produto no cadastro
técnico federal de atividades
potencialmente poluidoras - ctf/app ou
utilizadoras de recursos ambientais,
acompanhado do respectivo
certificado de regularidade válido;

21 Caneta; tipo caneta: esferográfica;
corpo: cilíndrico; material: plástico;
acabamento: fosco; cor: translucido;
tampa: tampa; diâmetro: 0,50 unidade
medida: mm; comprimento:
14,00-15,00 unidade medida: cm;
carga: tinta;cor: azul; ponteira:
metálica; ponta: fina; material:
acoinox; diâmetro ponta: 0,70-0,80
unidade medida: mm; escrita: fina;

UN 50
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espessura: 0,50 unidade medida: mm;
uso: papel

22 lápis - material: madeira de manejo
sustentável ou resina; formato:
sextavado ou redondo; cor: preto;
número do lápis: n°2; diâmetro do
grafite: 2,00 mm; graduação lápis: 2b;
comprimento mínimo: 170,00 mm;
borracha pagadora na ponta: não;
unidade licitatória: uma unidade de
lápis; fornecimento: embalagem com
no máximo 150 unidades;

un 100

23 Papel cartolina; gramatura: 180g/m2;
cor: branco; largura: 66,00 cm;
comprimento: 96,00 cm; produto com
certificação ceflor/inmetro (programa
brasileiro de certificação florestal)

un 100

24 Clips galvanizados tamanho 3/0 caixa
contendo 430 unidades, peso líquido
500g.

cx 10

25 Cola branca a base d’água, lavável,
não tóxica embalagem com 110g com
5 unidades.

cx 20

26 Envelopes lisos branco tamanho
23x11cm

un 1000

27 Envelopes lisos brancos tamanhos
26x36cm

un 500

28 Fita adesiva transparente larga,
medindo aproximadamente 45 mm x
45 metros, composição polipropileno.
Embalagem com 06 unidades cada

cx 50

29 Fita dupla face, fixação permanente
ideal para objetos decorativos plástico,
maquetes, placas…. Possui união
translúcida e permanente entre
diversos materiais como acrílico, vidro,
plástico e metal caixa com 10
unidades.

cx 50

30 Giz de cera, caixa com 12 unidades,
cores diversas. Medidas da caixa >
peso; 129,4, altura; 14cm, largura;
14cm

cx 50

31 Grampeador para 20 folhas, modelo
1037

un 05
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32 Tesoura 5,5 em aço inox e corte fio
misto (liso e laser), modelo clássico,
com parafuso de ajuste, com apoio de
dedo fixo.

un 15

33 Tesouras pequenas escolar de aço
inoxidável, bico arredondado

un 50

34 Prancheta acrílico transparente,
medidas, 35x25 cm

un 10

35 Cartucho de Tonner Brother TN 3382rf un 6

36 E.V.A 45x60 cm, espessura 2mm,
cores diversas.

un 150

37 Tinta guache, 250mg, cores variadas un 100

38 Papel crepom folhas cores diversas,
0,48 X 2,00 m

un 100

39 Tinta de tecido 250 ml cores diversas un 200

40 Folhas oficio branca pct com 500
folhas /75g

pct 500

41 Pendrive 16 gb, Pen Drive Twist 16GB
USB Leitura 10MB/s e Gravação
3MB/s Preto

un 10

42 Argila marrom pct 5 x 12 x 20 cm; 260
g

pct 50

43 Gliter colorido caixa com 6 unidades,
peso 25g cada tubo.

cx 50

44 Massa modelar cores diversas: Com
12 unidade

cx 50

45 Massa modelar pote 150g cores
diversas

pot
e

40

46 Pincel atômico 12 com ponta
chanfrada indeformável cor preto

un 150

47 Palito de picolé com 100 unidades pct 100

48 Tinta para pintura facial com 6 cores
4g cada. Antialérgica.

cx 20

49 Porta controle mdf 3 divisões
17x11x10

un 40

50 Corretivo; tipo de corretivo: fita; ponta:
plástica; cor: branco; largura: 4,20
mm; comprimento: 10,00 m

und 30

51 Lápis de cor; embalagem com 12
cores diversas; comprimento. Mínimo:
165 mm.

cx 150
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52 Giz branco, tipo escolar; não toxico;
comprimento: 68 a 73 mm;
embalagem em caixa de papelão com
64 barras.

cx 30

53 Saco plástico15x20 espessura 0.06
µm

un 200

54 Caneta para tecido cores variadas,
modelo, ponta fina

un 60

55 Extrator de grampo 15x6x2 cm.
Tamanho 15 cm material metal
cromado.

un 10

56 Grampo para grampeador galvanizado
26/6, para grampear até 20 folhas,
caixa com 5.000 grampos.

cx 50

57 Lacre de segurança plástico 16cm
com trava dupla Amarelo. Caixa com
100 unidades

cx 3

58 Pistola para cola quente. Corpo
injetado em plástico Ponta metálica.
Modelo B-461

un 10

59 Silicone para cola quente, diâmetro do
refil para pistola de cola quente:
11,2mm x 30cm mm., pacotes de 1kg.

Pct-
+

10

60 Arquivo morto papelão Modelo: Ofício;
Alta qualidade; Com puxador média:
428 g/m² .Maior resistência e
durabilidade

un 30

61 Chaveiro plástico com etiqueta
coloridas, tamanho 5.2.2 cm caixa
com 100 unidades

cx 1

62 Plastificadora A4 cor preta 220 volts,
Largura suportada: 320 mm,
espessura máxima da folha plástica:
0,5mm.

un 2

63 Percevejo Latonado CX/100 ACC cx 10

64 Luvas acrílicas Material: látex de
borracha 100% natural caixas de 100
unidades - Tamanhos P, M, G ( 3
tamanho M, 3 tamanho P, e 4 tamanho
G)

cx 10

65 Tecido, modelo 1005 algodão para
pano de prato 0,70x1,00 na cor
branca.

un 200
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66 Feltro colorido para artesanato.
Medida 20cm x 90,00cm ( a peça)

und 100

67 Caixa mdf cru modelo ts 12x12x5
2451

un 70

68 Caixa mdf cru modelo ts 20x20x8
6217

un 70

69 Caixa mdf cru modelo ts 30x30x15
10068

un 70

70 Tela de pintura 20x40. Tecido 100%
algodão com aplicação de resina
acrílica.
Grampeada na parte de trás

un 50

71 Tela pintura 40x40. Tecido 100%
algodão com aplicação de resina
acrílica. Grampeada na parte de trás

un 50

72 Tela pintura 50x80.Tecido 100%
algodão com aplicação de resina
acrílica. Grampeada na parte de trás

un 50

73 Tela pintura 50x100. Tecido 100%
algodão com aplicação de resina
acrílica. Grampeada na parte de trás

un 50

74 Cuia para chimarrão modelo taça
regional; dimensões 10 x 10 x 13.2
cm; 600 g

un 70

75 Pedras craqueladas para artesanato
11mm, venda por unidade.

un 500

76 Pedras diversas 10gr para artesanato
coloridas, pacote de 50g

un 500

77 Barbante colorido para artesanato,
700grs fio 8

rolo 10

78 Barbante CRU TRADICIONAL para
artesanato, 700 grs fio 8

rolo 10

79 Perolas ABS 6/8/10/12 mm 250grs
para artesanato

un 50

80 Perolas ABS 6/8/10/12 mm 250grs
para artesanato

un 50

81 Tinta pva várias cores base de Látex
P.V.A. Secagem rápida. Acabamento
fosco.100 mil por frasco.

un 200

82 Gasolina aditivada power litro
s

740

83 Kit Faixa Elástica, látex, 3 níveis,
coloridas, tensão forte, média e leve,
cumprimento mínimo de 1.200,00 mm

kit 30
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84 Faixa resistência elástica pedal, 4
tubos, material látex borracha.
Resistente, cumprimento esticado
128cm

un 03

85 Bandagem elástica adesiva 5x500cm,
rolo com 5 metros, resistente agua.

rolo 50

86 Kit com 3 unidades de Mini band faixa
elástica em círculo 28x4cm material
100% látex (todas mesma medida)

kit 04

EDITAL CONVITE 01/2021

ANEXO II - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE
COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE.

Ite
m

Descrição Un Qtd Vlr.
Unit.

Vlr.
Total

Marc
a

1 Potes plásticos 5 litros 21 cm x
27.5 cm x 14 cm

un 10

2 Pote de plástico médio 2litros
20.7 x 13.7 x 11.3 centímetros

un 10

3 Caixa organizadora 48 litros
45cmX64cmX27cm. Produto com
tampa. Composição: PP Cor:
Transparente

un 10

4 Caneca de alumínio escolar 300
ml. Tamanho 6. 5cm

un 50

5 Colher de sopa 20 cm aço
inoxidável

un 200

6 Colher de chá 11,3 cm, aço
inoxidável

un 200

7 Facas cozinhas sem ponta 22cm
aço inoxidável.

un 200

8 Pratos escolar em alumínio
escovado NA MEDIDA
23X23X2,2 CM, NÃO
DESCARTAVEL.

un 200

9 Caçarola 10 litros; altura 16cm,
diâmetro 30cm, espessura 1,70

un 01

10 Caçarola 9,5 litros; altura 15,5,
diâmetro 30cm, espessura 1,70

un 01

11 Chaleira 2 litros; dimensões un 03
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aproximadas 21x23x25 cm, EM
AÇO INOX.

12 Garrafa térmica inox 1,8 litro.
Interior de vidro, sistema de
abertura de pressão, com alça e
antigotejamento.

un 04

13 Escumadeira concha aço inox 15
cm

un 03

14 Concha sopa aço inox 15 cm un 03

15 Faca para carne aço inox 1,8 cm.
Peso 115g, espessura 4mm, com
cabo de madeira

un 03

16 Faca para pão aço inox 1,5 cm.
Peso 110g, espessura 2mm, com
cabo de madeira.

un 02

17 Travessa Refratário 3 litros 31
x24cm; vidro

un 04

18 Travessa Refratário 5 litros
40x24; vidro

un 02

19 Álcool 70º. Produto indicado para
limpeza hospitalar. Embalagem
de 1 litro

litro 150

20 Desinfetante Para Uso Geral,
embalagem de 2 litros
Composição. Tensoativo não
iônico, tênsoativo catiônico,
preservante, corante, perfume e
água. Princípio ativo: Cloreto de
alquil dimetil benzil amônio -
0,25%.

un 80

21 Escova de dente cerdas macias,
tamanho grande adulto.

un 300

22 Creme dental com flúor,
embalagem 90g

em
b

200

23 Esponja dupla face, indicada para
limpeza geral de superfícies
laváveis. Pode ser usada em
azulejos, pisos em geral, peças
sanitárias. Espuma de
poliuretano, fibra sintética com
abrasivo. Tamanho
100mmx70mmx20mm.

un 150

24 Pá para lixo em plástico, com
cabo longo de madeira, medindo
1,30 cm.

un 10

25 Vassoura com cerdas DUO,
material da cabeça plástico, com

un 50
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largura 25mm e cabo em
madeira, medindo 120cm.

26 Saco de lixo 60 litros, medidas
60cm de largura x 70cm de
altura, micras 0,05, pacote com
100 unidades.

pct 200

27 Saco de lixo 105 litros, medidas
75cm x 90 cm , 4,0 micras,
pacote com 100 unidades

pct 100

28 Agua Sanitária, Composição:
Hipoclorito de Sódio e Água. Teor
De Cloro Ativo:2,0% à 2,5% P/P.
Princípio Ativo: Hipoclorito De
Sódio. Produto A Base de Cloro.
Embalagem de 5 litros

un 100

29 Sabão em pó lava roupas,
embalagem 1 kg. Composição:
tensativo aniônico, tamponante,
coadjuvante, sinergista,
branqueador, óptico, corante,
fragrância, carga e água. Contém
alquil benzeno sulfanato de sódio.
PRODUTO DE BOA
QUALIDADE.

pct 40

30 Amaciante 2 litros, hipoalérgico,
dermatologicamente testado, com
fragrância suave.

un 100

31 Escova de roupa, madeira,
tamanho 12cm x 6,5cm, cerdas
nylon

un 30

32 Shampoo 200ml para todos os
tipos de cabelo sem sal e com
filtro UV.

un 50

33 Condicionador para todos os
tipos de cabelo 200ml

un 50

34 Absorvente intimo com abas,
termoplásticos, papel siliconado,
componente neutralizador.

pct 30

35 Cotonete hastes flexíveis e
inquebráveis com 150 unidade na
embalagem

cx 150

36 Fio dental contém 50 metros de
cumprimento.

un 50

37 Sabonete suave, em barra, 90
gramas

un 50

38 Escova de cabelo grande, cerdas
grossas e macias de nylon

un 50
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39 Toalha de banho branca, 100%
algodão, tamanho 67 x 135cm.

un 50

40 Toalha de rosto branca 100%
algodão, tamanho 49cm x 70cm

un 50

41 Desodorante aerossol, neutro,
150 ml, alto nível de proteção

un 50

42 Sabão em barra 200g, neutro,
glicerina.

un 50

43 Esponja de banho macia125mm x
42mm, composição 100%
espuma de poliuretano.

un 50

44 Camisetas manga curta, cor
única, tecido poliviscose, com
serigrafia pequena cor única ao
lado na parte frontal Tamanhos
diversos.

un 200

45 Camisetas manga longa cor
única, poliviscose com serigrafia
pequena cor única na parte
frontal. Tamanhos diversos.

un 200

EDITAL CONVITE 01/2021

ANEXO III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE - TAPEJARA/RS.

Ite
m

Descrição Un Qtd Vlr.
Unit.

Vlr.
Total

1 Prestação de serviço médico
especializado: Médico
Neurologista com os seguintes
requisitos: CRM; Especialização
na área solicitada da neurologia;
Certificações e currículos
voltados para área das pessoas
com deficiência intelectual e
múltipla.

Profissional disponível para
cumprir carga horaria total de 8
horas, sendo essas distribuídas
em dois dias.

Con
sult
as
UN

2 Prestação de Serviço médico
especializado: Médico psiquiatra
com os seguintes requisitos:
CRM, especialização na área

Con
sult
as
UN
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solicitada da neurologia;
certificações e currículos voltados
para área da Deficiência
Intelectual e Múltipla.

Profissional disponível para
cumprir carga horaria de 40 horas
anuais, sendo essas distribuídas
em 10 dias no ano, totalizando 4
horas em cada um dos dias.

EDITAL CONVITE 01/2021

ANEXO IV
PARA OS ITENS DO ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE - TAPEJARA/RS.
EMENDA PARLAMENTAR N° 201928580007, VIA FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pelo presente termo de contrato, de um lado o ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA, inscrita no CNPJ nº 90.169.160/0001-51,
estabelecida na Rua Luiz Costa, nº 293, no Município de Tapejara, neste ato
representado por sua presidente, MARISTELA SPAGNOL RECH, brasileira, casada,
portadora do RG nº 4019273798, CPF nº 351.390.800-87, nesta cidade, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ,inscrita no CNPJ
n°....................., com sede na........................, n° , bairro..................., na cidade
de................, neste ato representada pelo sr. ...................., brasileiro, casado, (profissão),
portador da carteira de identidade n°...................., CPF n°............., residente e domiciliado
na rua.............., n° , bairro.............., na cidade de...................., doravante
denominada CONTRATADA, com base na licitação 01/2021 , assim como em
conformidade com as condições do edital referido, e termos da proposta, firmam o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 presente contrato tem por objeto o fornecimento dos serviços descritos abaixo,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme
proposta apresentada, que fica fazendo parte integrante deste contrato.

Lot
e

Descrição Un Qtd Vlr.Unit
.

Vlr. Total

TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O vigência do presente contrato será de 12 meses a contar de sua assinatura. O
prazo para entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a contar da ordem de
fornecimento.

2.2. O prazo de início do serviço entrega do objeto licitado deverá ser de até
...................., a contar ...........

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25 % (vinte e cinco por
cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVÇOS

4.1 Os servços deveram ser prestados na APAE, sito na Rua Rua Luiz Costa, nº 293,
neste Município ou em local a ser indicado pela contratante, mediante a ordem de
fornecimento emitida pela APAE.

4.2. O recebimento de produtos e/ou prestação de serviços, provisório ou definitivo, não
exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhes sanar
quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

4.3. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à
fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada no
fornecimento ou no controle do fornecimento, bem como qualquer fato que possa
colocar em risco a segurança e a qualidade dos produtos dentro dos parâmetros
pactuados.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
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5.1. O valor do presente contrato é de R$ _( ) por
consulta.

5.2. O preço acima mencionado contempla todos os custos direta ou indiretamente
relacionados com a perfeita e completa execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

 A APAE a qualquer tempo, rever os preços, reduzindo-os em conformidade com
pesquisa de mercado ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado.
 
 As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a
legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual
desequilíbrio econômico – financeiro do contrato.

 Os preços poderão ser majorados mediante solicitação da CONTRATADA, desde que
seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços
do mercado, tais como notas fiscais de aquisição dos produtos acabados, matérias
primas ou outros documentos julgados necessários a comprovar a variação de preços
no mercado.
 
 Fica a CONTRATADA obrigada a pleitear e apresentar memória de cálculos referente à
revisão de preços sempre que este ocorrer.

 O novo preço só terá validade, após a emissão de parecer da comissão revisora e, para
efeito de pagamento dos objetos porventura entregues entre a data do pedido de
adequação e a data da publicação do novo preço, retroagirá à data do pedido de
adequação formulado pela CONTRATADA.
 
 O diferencial de preço entre a proposta inicial da CONTRATADA e a pesquisa de
mercado efetuada pela APAE na ocasião da abertura do certame, bem como eventuais
descontos concedidos pela CONTRATADA, serão sempre mantidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1.– Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária, da seguinte forma:
Pagamento proporcional ao material entregue no período, devidamente atestado,
discriminado nas respectivas ordens de fornecimento, mediante apresentação,
aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.

7.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem
legível em nome da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
TAPEJARA, inscrita no CNPJ nº 90.169.160/0001-51, estabelecida na Rua Luiz
Costa, nº 293, no Município de Tapejara, RS, número de sua conta bancária, o nome
do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela
remuneração apurada.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cabe ao CONTRATANTE:
8.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento;
8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a
obrigação de fornecimento dentro das normas do contrato;
8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato;
8.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis;
8.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;
8.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;
8.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA:

Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
9.1. Fornecimento/prestar serviço, do o objeto contratado obedecendo às quantidades e
especificações discriminadas Neste contrato;
9.2. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências do CONTRATANTE;
9.3. Responder pelos danos causados diretamente à contratante ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
feito pelo CONTRATANTE;
9.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;
9.5. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
9.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus
empregados quando da execução do objeto contratado;
9.7. A Contratada compromete-se, a adotar as medidas corretivas necessárias, no
prazo de 48 (Quarentata e oito) horas após, a notificação feita pelo CONTRATANTE,
sob pena das sanções previstas em lei e/ou no contrato.
9.8. Executar, às suas expensas, a prestação de serviço do objeto deste contrato,
mediante solicitação da Secretaria requisitante, no prazo fixado;
9.9. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados do
término do prazo de fornecimento/prestação de serviço, os motivos que impossibilitaram
o cumprimento dos prazos previstos neste contrato;
9.10. Na execução do objeto, a CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente,
durante o período de vigência deste contrato, as normas de higiene e segurança, por
cujos encargos responderá unilateralmente, devendo observar também os requisitos de
qualidade, determinados pelo CONTRATANTE, através do setor responsável pela
fiscalização, aprovação e liberação do objeto;
9.11. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à
fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execução ou no controle do objeto, bem como qualquer fato que possa colocar em risco
a segurança e a qualidade dos mesmos e sua execução dentro do prazo pactuado;
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9.12. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência
deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.
9.13. Caberá a CONTRATADA todas as despesas e obrigações como transporte,
seguro, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e
todos os ônus diretos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E  DA RESCISÃO CONTRATUAL

As penalidades e a rescisão obdecerão o disposto no REGULAMENTO DE
COMPRAS, ALIENAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS DA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA que a
CONTRATADA declara ter conhecimento de todos os seus termos e demais legislação
pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA RETENÇÃO DO INSS

15.1. No momento do pagamento, quando for o caso, o CONTRATANTE realizará
a retenção do valor a ser recolhido para o INSS, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito
cumprimento dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer
prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia, nem afetará o
direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tapejara/RS, para dirimir questões resultantes
ou relativas à aplicação deste edital ou execução do ajuste, não resolvidas na esfera
administrativa. E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

Tapejara, de de 2021.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA DE
TAPEJARA – CONTRATANTE

MARISTELA SPAGNOL RECH
PRESIDENTE

CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA

EDITAL CONVITE 01/2021

PROPOSTA

A Empresa ,
Inscrita no CNPJ sob nº , vem pela
presente apresentar em anexo, sua proposta de preços.

Anexo:  (  ) I   (  ) II  (  ) III

Ite
m

Descrição Un Qtd Vlr.
Unit.

Vlr.
Total

Marc
a
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TOTAL -----

Tapejara, RS, _____de de 2021.

ASS. DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
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