Município de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2022

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LC 123/2006

Prefeitura Municipal de Taquari
Edital de Pregão Eletrônico n° 039/2022
Tipo de julgamento: menor preço unitário
Edital de pregão para aquisição de
eletrodomésticos e equipamentos destinados às
Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI
IVO DOS SANTOS LAUTERT e EMEI
CARLOS SALZANO VIEIRA DA CUNHA, no
Município de Taquari – RS.

O MUNICÍPIO DE TAQUARI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
88.067.780/0001-38, sediado na Rua Osvaldo Aranha, nº 1790, representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. André Luis Barcellos Brito, torna público, para conhecimento dos interessados, que
às 09horas, do dia 13 de outubro do ano de 2022, a Administração Pública estará realizando
licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para aquisição de
eletrodomésticos e equipamentos destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI
IVO DOS SANTOS LAUTERT E EMEI CARLOS SALZANO VIEIRA DA CUNHA, no
Município de Taquari, RS, a ser realizado em sessão pública, conduzido pela Pregoeira e sua
Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 282/2022, através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 1.916/2005, com aplicação
subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e, na Lei Complementar 123/2006, e demais legislações
aplicáveis, bem como as condições a seguir estabelecidas:

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do seu
art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº147/2014.
1. DO LOCAL, DATA, HORA E MODELO DE DISPUTA:
1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia
13/10/2022, com início às 9 horas, horário de Brasília – DF.
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através
do site, descrito no item 1.1, até às 08h30min do mesmo dia.
1.3. Modelo de Disputa “ABERTO”.
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação, desde que não haja
comunicação em contrário, pela pregoeira.
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2. DO OBJETO:
2.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de eletrodomésticos e equipamentos
destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI IVO DOS SANTOS LAUTERT E
EMEI CARLOS SALZANO VIEIRA DA CUNHA, no Município de Taquari, RS, conforme
especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – FORMULÁRIO DE
PROPOSTA COMERCIAL.
3. DO CREDENCIAMENTO:
3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição
de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do
seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.
3.2. O Credenciamento deverá ser feito mediante cadastro do interessado no Portal de Compras
Publicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
3.4. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico
utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
3.4.1. Responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
3.4.2. Conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
Obs.: A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
3.4.3. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
3.4.4. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
3.4.5. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma
eletrônica; e
3.4.6. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse
próprio.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:
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4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
4.2. Empresas enquadradas como beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos limites
previstos na referida Lei.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.3.7. Pessoas físicas e/ou jurídicas, cujos integrantes sejam ou tenham cônjuges ou parentes
até o 2º grau, como funcionários do Contratante.
4.3.8. Empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de
contratar com a Prefeitura Municipal de Taquari, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº
8.666/93;
4.3.9. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a participar do certame, nos termos estabelecido em seus arts. 47 e 48, I;
4.4.1.1. Como a presente licitação é exclusiva aos beneficiários da Lei Complementar
123/2006, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
Centro Administrativo Celso Luiz Martins - Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro – Taquari – RS – CEP: 95.860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 – Fone (51) 3653-6200
E-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br

Município de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

4.4.6. Que não possui servidor público do município contratante no quadro societário da
empresa.
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1. Valor unitário e total do item;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Anexo I – Formulário de Proposta Comercial: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for
o caso;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo
duas casas decimais após a vírgula.
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou serviços.
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6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista para cada item deste Edital.
6.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data
de sua apresentação.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES.
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.
7.2. A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Anexo I.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo
deste edital.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro.
7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
2%.

Centro Administrativo Celso Luiz Martins - Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro – Taquari – RS – CEP: 95.860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 – Fone (51) 3653-6200
E-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br

Município de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

7.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.11. MODO DE DISPUTA: Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo
de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez (10) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois (2)
minutos do período de duração da sessão pública.
7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois (2)
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviado nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.11.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a
pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pela pregoeira.
7.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.14. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
7.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a
dez (10) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
(24) horas da comunicação do fato pela pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
7.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.17. Critério de Desempate:
7.17.1. Como se trata de licitação exclusiva nos termos da Lei Complementar 123/2006 e no modo
de disputa “aberto”, só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
7.17.2. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e
serviços:
7.17.2.1. Produzidos no país;
7.17.2.2. Produzidos por empresas brasileiras;
7.17.2.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
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7.17.2.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.17.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.18. DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO:
7.18.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.18.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.18.3. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.
7.18.4. Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor referência
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superfaturado
ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível, em relação ao preço referência fixado.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro (24) horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata;
8.4. A pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação
da proposta.
8.4.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela pregoeira.
8.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
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encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela
pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.4.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima,
a pregoeira poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (Três) dias úteis contados da
solicitação.
8.4.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
8.4.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.
8.4.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pela pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas
neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.4.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), a pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Anexo I.
8.4.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise,
não gerando direito a ressarcimento.
8.4.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas
pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.4.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.6. Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
8.7. A pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.7.1. Também nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO:
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, quando houver.
9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela pregoeira lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8. Habilitação Jurídica:
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971;
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.9. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do município ou estado sede do licitante,
relativo a atividade por este exercida;
9.9.3. Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
9.9.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio
sede do licitante;
9.9.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular dos encargos sociais instituídos por Lei.
9.9.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto n° 5.452, de 01/05/1943;
9.10. Qualificação Ecômico-Financeira:
9.10.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa
jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da aprazada para o recebimento das propostas.
9.11. A Licitante, beneficiária da Lei Complementar 123/2006, que possuir restrição em qualquer
dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova
documentação, que comprove a sua regularidade em (05) cinco dias úteis, a contar da data em que
for declarada como vencedora do certame.
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9.12. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a licitante da apresentação de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
9.13. O prazo de que trata o item 9.11. poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a
critério da administração, desde que seja requerido pelo interessado e de forma motivada.
9.14. A não regularização da documentação no prazo fixado implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no PRAZO DE 02
(DUAS) HORAS, a contar da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail e, ainda, a indicação do
banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.1.3. Conter descrição detalhada do objeto, marca, valor unitário e total por item, em
moeda nacional com no máximo 02 (duas) casas decimais, conforme características e
especificações constantes no Anexo I – Formulário de Proposta Comercial.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
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10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, será concedido
o prazo de no mínimo trinta (30) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá a pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento a pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três (3)
dias consecutivos para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três (3) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão,
sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.
11.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade de o licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

Centro Administrativo Celso Luiz Martins - Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro – Taquari – RS – CEP: 95.860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 – Fone (51) 3653-6200
E-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br

Município de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da pregoeira,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Contrato ou Ata de Registro de Preços, conforme o caso, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente a Administração poderá encaminhar o instrumento contratual para
assinatura da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
15.3.1. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
16. VIGÊNCIA DO CONTRATO:
16.1. O contrato originário do presente processo entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá
até 31/12/2022, podendo, todavia, extinguir-se antecipadamente no caso de entrega total do objeto,
previsto para um período de trinta dias, nos termos estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Educação.
17. CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
17.1. Entrega e do prazo:
17.1.1. Os produtos objeto da presente licitação serão entregues diretamente nas Escolas Municipais
de Educação Infantil – EMEI IVO DOS SANTOS LAUTERT, localizada à Rua Eraldo Eberle de
Freitas, nº 400, Bairro Prado e EMEI CARLOS SALZANO VIEIRA DA CUNHA, localizada à
Rua Dealmo dos Reis, nº 234, Bairro Colônia 20 de Setembro, ambas no Município de Taquari, RS,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento (empenho).
17.1.2. Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da empresa Contratada,
em data e horário previamente agendado, nas quantidades solicitadas e deverão ser adequadamente
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transportados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o
transporte, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e
descarga, seguros, mão de obra, etc.
17.2. Recebimento:
17.2.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Educação, que realizará a avaliação dos mesmos, a fim de comprovar as características
e especificações exigidas neste edital.
17.2.2. Em constatando discordância de quaisquer das características e/ou especificações técnicas
solicitadas ou, ainda, incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos produtos contratados,
a Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto contratado.
17.2.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo
fornecimento dos produtos, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.
17.2.4. Verificada a desconformidade dos produtos entregues com as exigências editalícias, a
Administração poderá:
17.2.4.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
17.2.4.2. Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
17.2.4.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
17.2.4.4. Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
17.2.5. Não serão recebidos os produtos quando apresentarem indícios ou características que
possam vir a comprometer a utilização dos mesmos.
18. GARANTIA DOS MATERIAIS:
18.1. O objeto da Ata de Registro de Preços deverá ter garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos
da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.
18.2. Nos termos do art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas
especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
(CONMETRO).
18.3. No caso de substituição dos produtos, em decorrência de defeitos, a garantia será contada a
partir da nova data de entrega.
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19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
19.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;
19.1.2. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do
objeto;
19.1.3. Comunicar ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas,
das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste
instrumento.
19.2. Constituem obrigações do CONTRATADO:
19.2.1. Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do presente Edital,
responsabilizando-se pela exatidão da prestação dos serviços, obrigando-se a reparar,
exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras
irregularidades;
19.2.2. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação para terceiros;
19.2.3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram;
19.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, nos termos do artigo 65, da Lei 8.666/93;
19.2.5. Cumprir todas as exigências editalícias e contratuais;
19.2.6. Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre
os serviços;
19.2.7. Assumir como exclusivamente sua os riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita
execução das obrigações contratadas. Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos
que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução do contrato;
19.2.8. Os direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou
securitária decorrentes da execução da presente licitação, são de cumprimento e responsabilidade
exclusivas da Contratada.
20. FISCALIZAÇÃO
20.1. A gestão do contrato ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, que
em conformidade com o art. 67, da Lei 8.666/93, designa a servidora Lenira Bizarro de Vargas
como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato originário do
presente certame.
20.2. Caberá ao fiscalizador do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a
execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades
observadas.
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20.3. A fiscalização é exercida no interesse do Município, não exclui ou reduz a responsabilidade
da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros e, na sua ocorrência,
não implica corresponsabilidade do Município de Taquari ou de seus agentes e prepostos.
20.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para o Município de Taquari.
20.5. O Município de Taquari se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
prestados em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste Edital e no
respectivo contrato.
21. REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL:
21.1. Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente
comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro,
conforme previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
22. DO PAGAMENTO E DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
22.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, após a entrega do objeto, mediante aprovação e
liberação pelo fiscal-anuente do contrato, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
22.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
22.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do empenho, do contrato e do processo de origem, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
22.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
22.3. 1. Órgão: 05 - Secretaria Municipal da Educação;
Projeto/atividade: 2016 – Manut. do Ensino Básico – FUNDEB;
Rubrica: 4.4.90.52.12.00.00.00 – Aparelhos e utensílios domésticos;
Recurso: 31 – FUNDEB;
Reduzida: 1360 - Manut. do Ensino Básico – FUNDEB.
23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
23.1. DAS PENALIDADES DA CONTRATADA:
23.1.1. Advertência por escrito sempre que verificadas irregularidades, para as quais a
CONTRATADA tenha concorrido. A advertência será aplicada independente de outras sanções
cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou especificações estabelecidas.
23.1.2. As penalidades serão aplicadas:
23.1.2.1. Quando houver atraso por culpa da contratada;
23.1.2.2. Quando parar injustificadamente os serviços;
23.1.2.3. Quando houver descumprimento das cláusulas contratuais.
23.1.3. Sem prejuízo de outras cominações, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes multas:
23.1.3.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o
qual será considerada inexecução contratual;
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23.1.3.2. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato;
23.1.3.3. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato.
Observação:
As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
23.1.4. Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade
ou falta;
23.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, dependendo da gravidade ou falta;
23.1.6. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os r[ecursos previstos em lei;
23.1.7. As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério do
CONTRATANTE, admitida sua reiteração;
23.1.8. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e
danos decorrentes para o CONTRATANTE.
23.2. No caso de atraso imotivado do pagamento do valor ajustado, o CONTRATANTE pagará o
alor atualizado financeiramente, de acordo com o índice do IGPM.
23.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.
24.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
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24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.10. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulála por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal
nº 8.666/1993).
24.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Taquari para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação
e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que
seja.
24.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no site do
Município: www.taquari.rs.gov.br e/ou na Prefeitura Municipal de Taquari, Setor de Licitações, nos
dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 16:30h.
25.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.13.1. ANEXO I – Formulário de Proposta Comercial;
25.13.2. ANEXO II – Minuta de Contrato;
25.13.3. Os anexos constantes nos subitens anteriores constituem parte integrante e
inseparável do presente Edital.
Taquari, 21 de setembro de 2022.

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022
A
empresa
............................................................................................................,
CNPJ
n°..........................................., com sede a ........................................................................................,
n°..........., município de ........................................., CEP ........................, por seu representante legal,
......................................, vem apresentar-lhes proposta para fornecimento de eletrodomésticos e
equipamentos destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI IVO DOS SANTOS
LAUTERT E EMEI CARLOS SALZANO VIEIRA DA CUNHA, ambas no Município de Taquari
- RS, objeto do edital de Pregão Eletrônico 023/2021, conforme segue:
Itens Descrição /Especificação Aquisição de
Valor Ref. Valor Total
Quant. Unidade
Bens
Unit. (R$)
(R$)
01
Aparelho de ar condicionado split
08
UND
1.912,33
15.298,64
12000 btus - Modelo Split High Wall;
Tipo de ciclo Quente/Frio Frio; Cor
Branco; Funções Sleep e Swing;
Voltagem 220 V.
02
Aparelho de ar condicionado split
08
UND
3.246,00
25.968,00
18000 btus - Modelo Split High Wall;
Tipo de ciclo Quente/Frio Frio; Cor
Branco; Funções Sleep e Swing;
Voltagem 220 V.
03
Balança de prato com capacidade para
02
UND
822,91
1.645,82
15 kg - Balança eletrônica digital com
prato em aço inoxidável com capacidade
de 15 kg, fabricada e aferida de acordo
com
o
“Regulamento
Técnico
Metrológico para Instrumentos de
Pesagem não Automáticos” - Portaria
INMETRO nº236, de 22 de dezembro de
1994. • Classificação metrológica: “Tipo
III”. Dimensões • Dimensões mínimas do
prato: 240 x 325 mm; • Peso mínimo do
equipamento: 3,100 kg; • Capacidade: 15
kg; • Divisão: de 5g em 5g.
Características construtivas e funcionais
• Gabinete em ABS. • Display de LCD de
5 dígitos com mínimo de 12mm de
altura. • Teclado de membrana composto
de teclas e funções. • Pés reguláveis. •
Nível de bolha. • Desligamento
automático. • Temperatura de operação
de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa
faixa de temperatura. • Umidade relativa
suportada:
10%
a
90%,
sem
condensação. • Tensão elétrica: 110VCA
/ 220VCA. • Comutação automática de
voltagem. • Frequência de rede elétrica:
60 Hz. • Consumo máximo: 10W.Bateria
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05

interna. • Plugue e cordão de alimentação
com
cerificação
INMETRO.
•
Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação. Matérias primas,
tratamentos e acabamentos • Base em aço
galvanizado ou em ABS injetado. • Prato
removível em aço inoxidável AISI 430,
com cantos arredondados e bordas
dotadas de ressalto para retenção de
pequenas quantidades de líquidos; •
Suportes do prato em alumínio injetado;
• Gabinete construído em ABS injetado.
Bebedouro elétrico conjugado com
duas colunas- Descrição: Bebedouro
elétrico conjugado, tipo pressão, com 2
colunas, acessível, com capacidade
aproximada de 6 litros por hora (40
pessoas/h aprox.) e certificado pelo
INMETRO. Dimensões e tolerâncias: •
Altura: 960mm • Altura parte conjugada:
650mm
•
Largura: 660mm
•
Profundidade: 291mm • Tolerância: +/10%.
Batedeira planetária 5L - Batedeira
planetária de aplicação semi-industrial,
com capacidade para 5 litros, fabricada
em conformidade com a Norma
Regulamentadora do Ministério do
Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança
no Trabalho em
Máquinas
e
Equipamentos. Dimensões e tolerância •
Largura: 240mm; • Profundidade:
350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância:
+/- 15% Características construtivas •
Estrutura ou suporte para o motor em
aço, com fino acabamento em pintura
epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote
basculante com trave para facilitar a
remoção da cuba para higienização. •
Sistema de engrenagens helicoidais. •
Com quatro níveis de velocidade.
Movimento planetário. • Sistema de troca
de velocidade progressiva com polia
variadora. • Com batedor para massas
leves, massas pesadas e batedor globo. •
Chave liga/desliga e chave seletora de
velocidade. • Manipula trava/destrava. •
Com os seguintes acessórios inclusos: 1
tacho em aço inox, com capacidade para
5 litros; 1 batedor para massas leves; 1

08

UND

676,63

5.413,04

02

UND

1.427,80

2.855,60
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batedor plano para massas pesadas; 1
batedor globo para claras, etc. •
Frequência: 50/60hz. • Potência:
500wats. • Voltagem: 110 ou 220V
(monofásica).
Matérias-primas,
tratamentos e acabamentos • As matérias
primas utilizadas na fabricação do
produto devem atender às normas
técnicas específicas para cada material. •
Corpo em chapa de aço SAE 1020 com
pintura em epóxi. • Cuba em aço inox
AISI 304. • O equipamento e seus
componentes devem ser isentos de
rebarbas, arestas cortantes ou elementos
perfurantes.
Cafeteira – 28 cafés - Tipo de cafeteira:
elétrica • Capacidade (quantas xícaras
prepara): 1,7 L – 20 cafezinhos de 80 ml
• Potência (W): 1000W • Voltagem:
110V, 220V • Dimensões aproximadas
do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm •
Peso líq. Aproximado do produto (Kg):
1,8 Kg
Espremedor de frutas cítricas Espremedor/extrator de frutas cítricas,
industrial, fabricado em aço inox.
Dimensões e tolerância • Altura: 390mm
• Largura: 360mm • Diâmetro: 205mm •
Tolerância: +/- 10% • Produção média:
15
unid.
minuto
(aproximada)
Características construtivas • Gabinete,
câmara de sucos e tampa fabricados em
aço inox. • Copo e peneira em aço inox.
• Jogo de carambola composto por: 1
Castanha pequena (para limão); 1
Castanha grande (para laranja). • Motor:
1/4 HP (mais potente que os motores
convencionais de 1/5 e 1/6 HP). •
Rotação: 1740 Rpm. • Frequência: 50/60
Hz. • Tensão: 127/220v (Bivolt). •
Dimensionamento e robustez da fiação,
plugue
e
conectores
elétricos
compatíveis com a corrente de operação.
• Cordão de alimentação (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com
indicação da voltagem. Matérias-primas,
tratamentos e acabamentos • As matérias
primas utilizadas na fabricação do
produto devem atender às normas
técnicas específicas para cada material. •
Câmara de sucos, tampa e gabinete em

02

UND

169,91

339,82

02

UND

140,01

280,02
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aço inox AISI 304.
08

09

10

Fogão 04 bocas de uso domésticoDescrição: Volume do forno: 62,3 litros
• Classificação Energética: Mesa/ forno:
A/B • Mesa: • Queimador normal (1,7
kW):3 • Queimador família (2 kW):1 •
Forno: • Queimador do forno 2,4 •
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm
(AxLxP) • Peso aproximado: 28,4 Kg.
Fogão
industrial
06
bocasDescrição:Fogão industrial central de 6
bocas com forno e torneiras de controle
em dois lados opostos, fixadas em tubo
de alimentação (gambiarra), alimentado
por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou
gás natural, e com queimadores dotados
de dispositivo “supervisor de chama”. O
tamanho das bocas será de 30x30cm e 3
queimadores
simples
sendo
3
queimadores duplos c/ chapa ou banho
maria e c/ forno. 4 pés em perfil “L” de
aço inox e sapatas reguláveis
constituídas de base 56 metálica e
ponteira maciça de material polimérico,
fixadas de modo que o equipamento
fique a aproximadamente 50 mm do piso.
• Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP).
Forno de microondas Capacidade 38 L
Volume útil mínimo de 38 litros,
resultado do produto das dimensões
internas da cavidade do equipamento.
Características construtivas; Gabinete
monobloco em aço galvanizado
revestido interna e externamente com
pintura eletrostática em pó, na cor
branca. • Iluminação interna. • Painel de
controle digital com funções préprogramadas. • Timer. • Relógio. • Porta
com visor central, dotada de puxador
e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e
travas de segurança. • Sapatas plásticas. •
Prato
giratório
em
vidro.
•
Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação. •Plugue e cordão
de alimentação com certificação
INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V
(conforme demanda). • Indicação da
voltagem no cordão de alimentação
(rabicho) do aparelho. • Selo de

02

UND

641,81

1.283,62

02

UND

1.689,09

3.378,18

02

UND

1.323,37

2.646,74
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certificação
INMETRO. Matériasprimas, tratamentos e acabamentos • As
matérias primas utilizadas na fabricação
do equipamento devem atender às
normas técnicas específicas para cada
material. • Todas as partes metálicas
deverão estar isentas de rebarbas e
arestas cortantes. • Todas as fixações
visíveis, parafusos, arruelas deverão
possuir proteção adequada contra
corrosão/ oxidação ou serem fabricados
em aço inox. • As dobradiças e vedações
da porta, bem como partes associadas
devem ser construídas de modo a
suportar desgastes em uso normal.
Freezer vertical 300L – Linha Branca
Sistema de refrigeração “frostfree”. • O
refrigerador deverá possuir certificação
do
INMETRO
apresentando
classificação energética "A ou B,
conforme estabelecido na Portaria n.º 20,
de 01 de fevereiro de 2006. Capacidade •
Capacidade total (volume interno):
mínima de 300 litros. Características
construtivas • Gabinete externo do tipo
monobloco e porta revestida em chapa de
aço com acabamento em pintura
eletrostática (em pó), na cor branca. •
Sistema de isolamento térmico em
espuma de poliuretano injetado no
gabinete e nas portas. • Partes internas
revestidas com painéis plásticos
moldados com relevos para suporte das
prateleiras e gavetas deslizantes. •
Gavetas transparentes e removíveis em
acrílico.
•
Compartimento
de
congelamento rápido. • Lâmpada interna.
• Formas para gelo. • Gaxetas magnéticas
para vedação hermética das portas com o
gabinete. • Batentes das portas dotados
de sistema antitranspirante. • Dobradiças
metálicas. • Pés com rodízios. • Sistema
de controle de temperatura por meio de
termostato ajustável digital externo. •
Sistema de refrigeração “frostfree” Gás
refrigerante:
Obs.1: O gás a ser utilizado no processo
de refrigeração não poderá ser prejudicial
à camada de ozônio, conforme protocolo
de Montreal de 1987; ao Decreto Federal
nº99.280 de 07/06/90, e à Resolução

02

UND
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Conama nº267 de 2000. Obs. 2: O gás
refrigerante
deve
ainda
preferencialmente possuir baixo índice
GWP (“Global Warming Potential” –
Potencial de Aquecimento Global),
conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e
Decreto Federal nº5445 de 12/05/05. •
Plugue e cordão de alimentação com
certificação INMETRO. • Voltagem:
110V / 220V (conforme demanda). •
Indicação da voltagem no cordão de
alimentação (rabicho) do aparelho. •
Certificação INMETRO apresentando
classificação energética "A ou B”.
Requisitos de segurança • O produto
deve atender os requisitos de segurança
estabelecidos na NM 60335-1: 2006 Segurança de aparelhos eletrodomésticos
e similares - Parte 1: Requisitos gerais.
Geladeira de uso doméstico frostfree
410L – linha branca Capacidade Total
de Armazenamento: 410 L • Capacidade
Líq. Congelador: 100L • Capacidade Líq.
Refrigerador: 310 L • Capacidade Total
Bruta: 400 L • Capacidade Bruta
Congelador: 100 L • Capacidade Bruta
Refrigerador: 300 L • Tensão: 110V ou
220V • Freqüência: 60 Hz • Consumo:
58,1 KWh/mês (110V) 30 • Consumo:
58,1 KWh/mês (220V) • Cor: branco •
Dimensões
aproximadas:
186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) • Peso
aproximado: 84,5Kg
Geladeira de uso doméstico frostfree
300L – linha branca Refrigerador
vertical combinado, linha branca,
sistema de refrigeração “frostfree”,
voltagem 110 V ou 220 V (conforme
demanda). • O refrigerador deverá
possuir
certificação
INMETRO
apresentando classificação energética
"A", conforme estabelecido na Portaria
n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.
Capacidade • Capacidade total (volume
interno): mínima de 300 litros.
Características construtivas • Gabinete
externo do tipo monobloco e portas
revestidas em chapa de aço com
acabamento em pintura eletrostática (em
pó), na cor branca. • Sistema de
isolamento térmico em espuma de
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poliuretano injetado no gabinete e nas
portas. • Gabinete tipo "duplex" com
duas (2) portas (freezer e refrigerador). •
Partes internas revestidas com painéis
plásticos moldados com relevos para
suporte
das
prateleiras
internas
deslizantes. • Conjunto de prateleiras de
vidro
temperado
removíveis
e
reguláveis. • Prateleiras da porta e cestos
plásticos, removíveis e reguláveis. •
Gaveta plástica para acondicionamento
de frutas, verduras e legumes. • Prateleira
e/ou gaveta plástica no compartimento
do freezer. • Formas para gelo no
compartimento do freezer. • Gaxetas
magnéticas para vedação hermética das
portas com o gabinete. • Batentes das
portas
dotados
de
sistema
antitranspirante.
•
Dobradiças
metálicas.Sapatas niveladoras. • Sistema
de controle de temperatura por meio de
termostato ajustável. • Sistema de
refrigeração
“frostfree”.
•
Gás
refrigerante R600a. Obs.1: O gás a ser
utilizado no processo de refrigeração não
poderá ser prejudicial à camada de
ozônio, conforme protocolo de Montreal
de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de
07/06/90, e à Resolução Conama nº 267
de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve
ainda possuir baixo índice GWP
(“Global Warming Potential” – Potencial
de Aquecimento Global), conforme
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto
Federal nº5445 de 12/05/05. •
Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação. • Plugue e cordão
de alimentação com certificação
INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V
(conforme demanda). • Indicação da
voltagem no cordão de alimentação
(rabicho) do aparelho. • Certificação
INMETRO apresentando classificação
energética "A", conforme estabelecido
na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de
2006.
Liquidificador industrial capacidade
de 8L - Fabricado em conformidade com
a Norma Regulamentadora do Ministério
do Trabalho e Emprego NR12 -
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Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos. Capacidade • Copo com
capacidade
útil
de
8
litros.
Características construtivas • Copo
removível confeccionado em chapa de
aço inox, em peça única, sem soldas, com
espessura de 1 mm. • Flange do copo em
material plástico injetado, em cor clara. •
Alças em aço inox, espessura de chapa de
1,25mm, com bordas rebatidas para o
lado interno e soldadas em toda extensão
de modo a não haver retenção de
resíduos. Fixação das alças ao copo com
soldas lisas, uniformes e sem frestas de
modo a evitar o acúmulo de resíduos. •
Tampa do copo em aço inox, espessura
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras
estruturais que permitam a limpeza
interna. • Gabinete do motor em aço
inox, espessura mínima de chapa de
0,6mm, flange superior e ao da base em
material plástico injetado, em cor clara.
Dreno da flange posicionado de modo a
não haver entrada de líquidos no gabinete
do motor. • Sapatas antivibratórias em
material aderente. • Facas, eixo, buchas,
porca fixadora do eixo da faca e pino
elástico de tração da faca em aço inox.
Multiprocessador de Alimentos •
Multiprocessador de alimentos, com
lâminas
multifuncionais,
modelo
doméstico. Capacidade • Tigela grande:
aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou
3 kg de massa. Características
construtivas • Lâminas multifuncionais
fabricadas em aço inoxidável. • Tigela
extragrande, com capacidade aprox. para
2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg
de massa. • Tampa da tigela com bocal
largo para absorver frutas, legumes e
verduras inteiras. • Com 2 ajustes de
velocidade e função pulsar que permita o
controle preciso da duração e frequência
do processamento. • Segurança: detecção
de tampa e tigela e freio mecânico de
1,5s. • Cabo com armazenamento
integrado. • Base firme com pés
antideslizantes (ventosa). • Motor com
potência de 700W. • Voltagem: 110V e
220V. • Dimensionamento e robustez da
fiação, plugue e conectores elétricos
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compatíveis com a corrente de operação.
• Cordão de alimentação (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com
indicação da voltagem. • Os acessórios
devem combinar com a cor da
velocidade; e possibilitar a limpeza em
lava louças. • Acessórios: batedor para
mistura de massas leves e pesadas; 1
faca de corte em aço inoxidável para
carnes, legumes e verduras; 2 discos de
metal para ralar e picar em pedaços finos
e médios; liquidificador (jarra) com
tampa, com capacidade para 1,5 litros
para misturar, triturar e mexer
ingredientes
variados;
1
disco
emulsificador para preparar alimentos
como clara em neve e maionese.
Mixer de Alimentos – Linha
Doméstica - Capacidade de 1 litro.
Dimensões aproximadas e tolerância •
Altura: 430mm • Largura: 60mm •
Profundidade: 650mm • Tolerância: +/10% Características construtivas •
Capacidade volumétrica do copo: 1 litro.
• Cabo (alça) ergonômico. • Lâmina de
dupla ação, possibilitando cortar na
vertical e na horizontal. • Recipiente para
trituração. • Tampa e lâmina do triturador
removíveis. • Base antirespingos. • Botão
turbo. • Motor de 400W. •
Dimensionamento e robustez da fiação,
plugue
e
conectores
elétricos
compatíveis com a corrente de operação.
• Cordão de alimentação (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com
indicação da voltagem. Matérias primas,
tratamentos e acabamentos • As matérias
primas utilizadas na fabricação do
produto devem atender às normas
técnicas específicas para cada material. •
Corpo do aparelho construído em
polipropileno e borracha.
Máquina de lavar roupa capacidade
de 12kg – Linha branca • Capacidade de
roupa seca: 8Kg • Consumo de energia:
0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) •
Consumo de energia mensal: 8.16
kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês
(220V) • Cor: branca • Potência: 550.0 W
(110/220V) • Rotação do Motor Centrifugação: 750 rpm • Dimensões
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aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)
• Peso aproximado: 40,5Kg.
Purificador de água refrigerado Purificador/bebedouro
de
água
refrigerado, com selos INMETRO,
comprobatórios de conformidade com a
legislação vigente. Capacidade •
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a
2,8 litros. • Atendimento: mínimo de 30
pessoas
Características
gerais
•
Constituído de: Sistema de tratamento
através de elementos filtrantes que
removem os particulados da água e o
cloro livre. Compressor interno com gás
refrigerante conforme legislação vigente.
Botão de acionamento automático do
tipo fluxo contínuo, com regulagem para
diferentes níveis de temperatura (natural,
fresca ou gelada) ou torneira. Bica
telescópica ou ajustável para recipientes
de diversos tamanhos. Câmara vertical
de filtragem e purificação. Corpo em aço
inox ou aço carbono com tratamento
anticorrosivo e acabamento em pintura
eletrostática a pó. Painel frontal em
plástico ABS de alta resistência com
proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60
Litros de água/ hora.
Pressão de
funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm²
à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho:
03 à 40ºC. Componentes para fixação e
instalação: canopla;
conexões
cromadas; buchas de fixação S8;
parafusos; redutor de vazão; adaptadores
para registro: flexível e mangueira. •
Produto de certificação compulsória, o
equipamento deve possuir selos
INMETRO,
comprobatórios
de
conformidade com a legislação vigente,
inclusive, com eficiência bacteriológica
“APROVADO”. • O gás a ser utilizado
no processo de refrigeração não poderá
ser prejudicial à camada de ozônio,
conforme protocolo de Montreal de
1987; Decreto Federal nº99.280 de
07/06/90, Resolução Conama nº13 de
1995, Decreto Estadual nº 41.269 de
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de
2000. É desejavel e preferencial que o
gás refrigerante tenha baixo índice GWP
("Global Warming Potential" - Potencial
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de Aquecimento Global), conforme o
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo
nesta opção utilizar o gás refrigerante
"R600a". • Dimensionamento e robustez
da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação,
estando de acordo com a determinação
da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho
de 2000, que determina a obrigatoriedade
de todos os produtos eletroeletrônicos se
adaptarem ao novo padrão de plugues e
tomadas NBR 14136, a partir de 1ºde
janeiro de 2010. • Indicação da voltagem
no cordão de alimentação
Secadora de Roupas 10Kg - Duto de
exaustão • Sistema anti-rugas • Secagem
por tombamento auto-reversível • Seletor
deb temperatura de secagem Seca 10Kg
de roupas centrifugadas • Consumo de
energia: 0,2 kWh • Voltagem: 110V ou
220V (não é bivolt) • Cor: branco •
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm
(AxLxP) • Peso aproximado: 30Kg OBS:
Todos
os
equipamentos
acima
relacionados
deverão
atender
a
referências de mercado (comercializado
em prateleira), utilizando marcas
nacionais e focar em produtos que sejam
regulados compulsoriamente. Todos os
equipamentos
acima
relacionados
deverão possuir os selos de eficiência
relacionados ao seu desempenho e
identificação
de
certificação
compulsória. A etiquetagem determina a
redução no consumo de energia elétrica
em eletrodomésticos.
TOTAL

02

UND

Dados Bancários: Banco:xxx – Ag.xxx – Conta:xxxxxx
Contato: Tel:....................... / e-mail:.....................................................
Validade da Proposta: 60 dias.
Prazo e Condições de Execução: Conforme Edital.
Condições de Pagamento: Conforme Edital.
Taquari, ......... de .................................. de 2022.
NOME COMPLETO E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022

N..../2022
Pelo presente instrumento particular de contrato, originário do Pregão Eletrônico nº 039/2022, o
MUNICÍPIO DE TAQUARI, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
88.067.780/0001-38, com sede à Rua Osvaldo Aranha, 1790, em Taquari, RS, representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. André Luis Barcellos Brito, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº
562.144.300-44, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa ...................., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº................, estabelecida à rua ................, na cidade de ............, neste
ato representada por ....................., inscrito no CPF sob o nº ................., residente e domiciliado em
...................., neste ato denominado CONTRATADA, declaram terem justo e contratado entre si,
mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do objeto:
I.1. Constitui objeto da presente contratação a aquisição de eletrodomésticos e equipamentos
destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI IVO DOS SANTOS LAUTERT E
EMEI CARLOS SALZANO VIEIRA DA CUNHA, no Município de Taquari, RS, conforme
especificações e estimativas de aquisição constantes na tabela abaixo:
Itens

Descrição /Especificação

Quant.

Unidade

Valor
Unit.

Valor
Total

..

.....

...

...

...

...

CLÁUSULA SEGUNDA
Da entrega e do recebimento do objeto:
II.1. Entrega e do prazo:
II.1.1. Os produtos objeto da presente contratação serão entregues diretamente nas Escolas
Municipais de Educação Infantil – EMEI IVO DOS SANTOS LAUTERT, localizada à Rua Eraldo
Eberle de Freitas, nº 400, Bairro Prado e EMEI CARLOS SALZANO VIEIRA DA CUNHA,
localizada à Rua Dealmo dos Reis, nº 234, Bairro Colônia 20 de Setembro, ambas no Município de
Taquari, RS, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emissão da ordem de fornecimento
(empenho).
II.1.2. Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da empresa Contratada,
em data e horário previamente agendado, nas quantidades solicitadas e deverão ser adequadamente
transportados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o
transporte, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e
descarga, seguros, mão de obra, etc.
II.2. Recebimento:
II.2.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Educação, que realizará a avaliação dos mesmos, a fim de comprovar as características
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e especificações exigidas neste edital.
II.2.2. Em constatando discordância de quaisquer das características e/ou especificações técnicas
solicitadas ou, ainda, incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos produtos contratados,
a Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto contratado.
II.2.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo
fornecimento dos produtos, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.
II.2.4. Verificada a desconformidade dos produtos entregues com as exigências editalícias, a
Administração poderá:
II.2.4.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II.2.4.2. Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
II.2.4.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II.2.4.4. Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
II.2.5. Não serão recebidos os produtos quando apresentarem indícios ou características que possam
vir a comprometer a utilização dos mesmos.
CLÁUSULA TERCEIRA
Das Garantias dos materiais:
III.1. O objeto da Ata de Registro de Preços deverá ter garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos
da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.
III.2. Nos termos do art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas
especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
(CONMETRO).
III.3. A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia mencionada
no subitem anterior, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar.
III.4. No caso de substituição dos produtos, em decorrência de defeitos, a garantia será contada a
partir da nova data de entrega.
III.5. O ônus de correção de defeitos apresentados pelos produtos ou substituição dos mesmos, será
suportado exclusivamente pela contratada.
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CLÁUSULA QUARTA
Das obrigações da contratante e da contratada:
IV.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
IV.1.1. Efetuar o pagamento ajustado; e
IV.1.2. Prestar ao CONTRATADO todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do
objeto;
IV.1.3. Comunicar ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas,
das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste
instrumento.
IV.2. Constituem obrigações do CONTRATADO:
IV.2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações do presente instrumento e do Edital de
origem, responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar,
exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras
irregularidades;
IV.2.2. Prestar garantia a partir do termo de aceite dos itens, durante o qual correrão por sua conta
as despesas de qualquer natureza;
IV.2.3. Prover o adequado transporte do objeto da presente contratação;
IV.2.4. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros;
IV.2.5. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram;
IV.2.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, nos termos do artigo 65, da Lei 8.666/93.
IV.2.7. Obedecer aos prazos de entrega dos produtos estipulados e cumprir todas as exigências
editalícias e contratuais;
IV.2.8. Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não
atenderem as condições deste instrumento e do Edital de origem;
IV.2.9. Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre
os produtos vendidos.
IV.2.10. Assumir como exclusivamente sua os riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita
execução das obrigações contratadas. Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos
que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução do contrato.
IV.2.11. Os direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou
securitária decorrentes da execução da presente licitação, são de cumprimento e responsabilidade
exclusivas da Contratada.
CLÁUSULA QUINTA:
Do reajustamento em sentido geral:
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V.1. Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente
comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro,
conforme previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA:
Do valor, condições de pagamento e dotação orçamentária:
VI.1. O valor do presente contrato totaliza a importância de R$ .................
(..................................................), sendo que o pagamento será efetuado em até 30 dias, após a
entrega do objeto, mediante aprovação e liberação pelo fiscal-anuente do contrato, por intermédio
da Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
VI.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
VI.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do empenho, do contrato e do processo de origem, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
VI.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês, pro rata.
VI.4. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
VI. 4.1. Órgão: 05 - Secretaria Municipal da Educação;
Projeto/atividade: 2016 – Manut. do Ensino Básico – FUNDEB;
Rubrica: 4.4.90.52.12.00.00.00 – Aparelhos e utensílios domésticos;
Recurso: 31 – FUNDEB;
Reduzida: 1360 - Manut. do Ensino Básico – FUNDEB.
CLÁUSULA SÉTIMA:
Das penalidades e multas:
VII.1. DA CONTRATADA:
VII.1.1. Advertência por escrito sempre que verificadas irregularidades, para as quais a
CONTRATADA tenha concorrido. A advertência será aplicada independente de outras sanções
cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou especificações estabelecidas.
VII.1.2. As penalidades serão aplicadas:
VII.1.2.1. Quando houver atraso por culpa da contratada;
VII.1.2.2. Quando parar injustificadamente os serviços;
VII.1.2.3. Quando houver descumprimento das cláusulas contratuais.
VII.1.3. Sem prejuízo de outras cominações, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes multas:
VII.1.3.1. multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o
qual será considerada inexecução contratual;
VII.1.3.2. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato;
VII.1.3.3. multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato.
Observação:
As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.
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VII.1.4. Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade
ou falta;
VII.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, dependendo da gravidade ou falta;
VII.1.6. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei;
VII.1.7. As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério do
CONTRATANTE, admitida sua reiteração;
VII.1.8. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e
danos decorrentes para o CONTRATANTE.
VII.2. DAS PENALIDADES DO CONTRATANTE:
VII.2.1. No caso de atraso imotivado do pagamento do valor ajustado, o CONTRATANTE pagará
o valor atualizado financeiramente, de acordo com o índice do IGPM.
VII.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA OITAVA
Da fiscalização:
VIII.1. A gestão do contrato ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação,
que em conformidade com o art. 67, da Lei 8.666/93, designa a servidora Lenira Bizarro de Vargas
como responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato originário do
presente certame.
VIII.2. Caberá ao fiscalizador do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com
a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
impropriedades observadas.
VIII.3. A fiscalização é exercida no interesse do Município, não exclui ou reduz a responsabilidade
da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros e, na sua ocorrência,
não implica corresponsabilidade do Município de Taquari ou de seus agentes e prepostos.
VIII.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para o Município de
Taquari.
VIII.5. O Município de Taquari se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
prestados em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste Edital e no
respectivo contrato.
CLÁUSULA NONA
Da Vigência:
IX.1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá até 31/12/2022,
podendo, todavia, extinguir-se antecipadamente no caso de entrega total do objeto, previsto para
um período de trinta dias, nos termos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
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CLÁUSULA DÉCIMA
Da vinculação:
X.1. Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2022, processado nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 1.916/2005, com aplicação subsidiária da
Lei Federal n° 8.666/93 e, na Lei Complementar 123/2006.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Do Foro:
X.1. As partes elegem o foro de Taquari, RS, para dirimir as questões porventura derivadas do
presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas instrumentais abaixo assinadas.
Taquari, xxx de xxxxxxx de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

FISCAL - ANUENTE
TESTEMUNHAS:
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