
 

 

Departamento de Licitações e Contratos 
Avenida Sol América 347, Vista Alegre / RS 

Telefone: 55 3730 1020 
C.N.P.J.: 92.403.583./0001-10 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA MOBILIAR O NOVO EDIFICIO DO CRAS, BEM COMO A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DE RE-
CURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS E DO COFINANCIAMENTO FEDERAL; AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E EMBALAGENS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS USU-
ÁRIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS NA-
TALINAS, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SO-
CIAL BÁSICA.  

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE/RS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.   
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2021 
DATA E HORA: ABERTURA: 16 de setembro de 2021 ás 09h 00min 
LIMITE PARA PROPOSTAS: 08h 59min do dia 16 de setembro de 2021. 
SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

1 – PREÂMBULO 
1.1. O Prefeito Municipal de Vista Alegre, Zairo Riboli, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que através do site www.portalde-
compraspublicas.com.br estará realizando PREGÃO ELETRÔNICO, às 09:00 horas, do 
dia 16 de setembro de 2021, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio designados 
pela Portaria nº 283/2021, de 29/03/2021, objetivando a compra e aquisição de equi-
pamentos e materiais permanentes para mobiliar o novo edifício do CRAS, desti-
nado ao CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Tutelar, 
através de recursos financeiros próprios e do Cofinanciamento Federal e aquisi-
ção de gêneros alimentícios e embalagens, para serem distribuídos para os usuá-
rios que fazem parte dos grupos do CRAS, em comemoração as festas natalinas, 
através do Cofinanciamento Federal do Bloco de Proteção Social Básica. Proces-
sando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do dia 17.07.2002, 
Decreto Municipal nº 48/2020 de 17 de junho de 2020 que regulamenta a modalidade 
de Pregão Eletrônico no município de Vista Alegre, com aplicação subsidiaria da Lei Fe-
deral n º 8.666/93, bem como as condições a seguir estabelecidas: 
1.2. DO LOCAL, DATA E HORA: 

1.2.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, dar-se-á às 09h00min do dia 16 de setembro de 2021, horário de Bra-
sília/DF. 
1.2.2. Para a participação neste certame, as empresas deverão apresentar propostas 
através do site descrito acima até as 08h59min do mesmo dia, horário de Brasília – 
DF. 

2 – DO OBJETO 
 Constitui objeto da presente licitação para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAIS PERMANENTES PARA MOBILIAR O NOVO EDIFICIO DO CRAS, BEM COMO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS E DO COFINANCIAMENTO FEDERAL; AQUISI-
ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E EMBALAGENS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA 
OS USUÁRIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AS FES-
TAS NATALINAS, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO BLOCO DE PROTE-
ÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E VALO-
RES DE PREÇO DE REFERÊNCIA, ABAIXO: 

2.1 Especificações dos Itens: 
2.1.1 Equipamentos e Material Permanente: 

Código Item Especificação Unid. Quant. 
Valor Unitá-

rio (R$) 
Valor Total 

(R$) 

01-02-
3141 

01 

Mesa De Canto Para Escritório 02 
Gavetas 150cm, estrutura em 
MDP de 15mm, pintura com aca-
bamento UV (Fosco), cor marrom. 
Composto por gaveteiro contendo 
02 gavetas com chaves, corrediças 
metálicas, puxadores em polipro-
pileno. Tampos para mesa, con-
tendo pés metálicos com sapatas, 
e um pé de metal cilíndrico, Di-
mensões: Altura 75 cm; Largura 
170 cm; Profundidade 150 cm. 

UN 02 739,67 1.479,34 

01-02-
3142 

02 

Armário em MDP com acaba-
mento em BP, Cor predominante: 
marrom, com 2 portas de bater, 3 
prateleiras, puxador de Polipropi-
leno, com chave, Material da Es-
trutura em madeira, Largura: 91 
cm x Altura: 161 cm x Profundi-
dade: 42 cm 

UN 02 603,00 1.206,00 

01-02-
3143 

03 

Armário baixo com 2 portas, na 
cor cinza, com Base e tampo 
MDPBP 15mm com borda em PVC 
0,45mm Laterais, portas e prate-
leiras em MDPBP 15mm com 
borda em PVC 0,45mm Reta-
guarda 3mm, com perfil H, 2 por-
tas 1 prateleira fixa com Capaci-
dade 15kg por prateleira, 2 puxa-
dores em PVC na cor prata, 1 fe-
chadura cilíndrica do tipo Yale 
com 2 chaves, 4 pés tipo U com 
ponteiras niveladoras. Dimen-
sões: Altura 68,5 cm, profundi-
dade 38 cm, largura 89 cm; 

UN 02 373,00 746,00 
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01-02-
3144 

04 

Cooktop a gás, mesa de vidro 5 Bo-
cas: 1 queimador tripla chama de 
3700W de potência, 1 rápido de 
3000W e 3 semirrápidos de 
1750W, com acendimento super 
automático. Material da superfí-
cie: vidro temperado, bisotê preto 
ébano. Com eficiência energética 
A, Tensão 220V (ou bivolt).  Di-
mensões: 68.5cm de largura x 
12.7 cm de altura x 46cm de pro-
fundidade. Peso Líquido: 9,1kg 

UN 01 818,33 818,33 

01-02-
3145 

05 

Cadeira de Escritório, encosto Di-
retor, Giratória, regulável, na cor 
Preta; Assento e Encosto estofa-
dos e em Couro Sintético; Braços, 
Base e Rodízios em Nylon; Peso 
suportado 120 kg; Tamanho: Al-
tura: Mínima: 93 cm; Altura: Má-
xima: 102 cm; Largura: 59 cm; 
Profundidade: 62 cm; Assento In-
terno Largura: 45 cm; Profundi-
dade: 45 cm; Altura do assento ao 
chão: 44-53,5 cm; Altura do braço 
ao chão: 67-77 cm. 

UN 02 621,33 1.242,66 

01-02-
3146 

06 

Liquidificador, 220V, com copo de 
San Cristal, capacidade de 2,5 li-
tros, com lâminas de aço inox ul-
tra durável e tecnologia de sis-
tema de limpeza Limpa Fácil (lâ-
minas removíveis do copo e com 
borracha de vedação), com sis-
tema de segurança que ajuda a 
travar o copo; com 5 velocidades e 
função pulsar/trituragelo/auto-
limpeza, de 550W de potência, 
base em plástico, na cor cinza 
clara, e tampa removível. Dimen-
sões: Largura 29,3 cm, Altura 17,5 
cm e Profundidade 25,6 cm. 

UN 01 244,33 244,33 

01-02-
3147 

07 

Lavadora de Roupas automática, 
8,5kg, 10 Programas de Lavagem, 
Painel de controle Manual; com 
diluição inteligente (Sabão em pó, 
amaciante e alvejante); na cor 
branca, 220 V, abertura Top Load 

UN 01 1.389,67 1.389,67 
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– Superior, cesto em Polipropi-
leno, com filtro pega fiapos e com 
programas de lavagem pré-pro-
gramados, com 4 níveis de água, 
sistema de lavagem: agitação, 1 
entrada e 1 saída de água; pés re-
guláveis; Dimensões: Largura 54 
cm, Altura 104 cm e Profundidade 
63 cm; 

05-01-
4862 

08 

Persiana Vertical, com trilho 
branco, espaçamento de lâminas 
78mm, carrinhos com pino remo-
vível, componentes nacionais, lâ-
mina em 100% poliéster semi 
opaco, na Cor NUANCE NUDE, en-
velopes de base pet maciço com 
corrente em PVC; com instalação e 
todos os materiais inclusos. 

M² 
32 175,83 5.626,56 

01-02-
3148 

09 

Arquivo de Madeira, Produzido 
em MDP; Acabamento BP; Corre-
diças de metal, Possui chave, Pu-
xadores de Polipropileno, Suporta 
6kg sobre gaveta.  Medidas: Alt. 
1,36 (m) x Larg. 0,48 (m) x Comp. 
0,47 (m), na cor marrom. 

UN 04 695,33 2.781,32 

01-02-
3149 

10 

Balcão para pia em MDF, pintura 
em UV fosco, cor Nacre,120cm 
com 2 portas, 3 gavetas, e uma 
prateleira, com dobradiças metá-
licas, corrediças telescópicas, pu-
xadores em alumínio, profundi-
dade 52 cm, altura 81 cm, com pés 
injetados em polipropileno, bal-
cão montado. 

UN 02 550,00 1.100,00 

01-02-
3150 

11 

Pia de cozinha 120 cm em aço 
inox, com cuba e válvula, escorre-
dor de pratos com frisos arredon-
dados que facilita a limpeza, com 
inclinação em direção à cuba, im-
pedindo o acúmulo de água, Bor-
das elevadas, evitam escorri-
mento de água, com furo da vál-
vula descentralizado: permitindo 
melhor aproveitamento da cuba e 
do espaço interno do gabinete. 

UN 02 231,33 462,66 
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Profundidade da cuba, 13 cm, pro-
fundidade da pia 52,50 cm, acaba-
mento em inox polido. 

01-02-
3151 

12 

Fogão a Gás de Piso 4 Bocas, 
branco, Bivolt, Acendimento Au-
tomático; Potência dos queimado-
res: 2,2; Material da tampa: de vi-
dro; Botões Removíveis; Painel: 
Front Control; Trempes: Duplas; 
Forno Auto limpante; Porta do 
forno de Vidro; Capacidade do 
forno: 56 litros; Puxadores de 
Aço; 1 grade; Classificação Ener-
gética A; Largura: 52,50 cm, Al-
tura: 86,00 cm, Profundidade: 
61,50 cm. 

UN 01 933,00 933,00 

     Valor Total: R$ 18.029,87 

2.1.2. Gêneros Alimentícios e Embalagens: 

Código Item Especificação Unid. Quant. 
Valor Unitá-

rio (R$) 
Valor Total 

(R$) 

05-01-
4863 

13 

Panetone gotas sabor de choco-
late, de 400g. Ingredientes: Fari-
nha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, gotas 
sabor de chocolate (açúcar, gor-
dura vegetal, soro de leite, massa 
de cacau, emulsificante lecitina de 
soja (INS 322) e aromatizante) 
gordura vegetal hidrogenada, açú-
car invertido, ovo integral, gema 
de ovo, sal, emulsificante: mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos 
(INS 471), conservantes: propi-
nato de cálcio (INS 282) e ácido 
sórbico (INS 200), corante ama-
relo tartrazina (INS 102), aroma-
tizantes, Contém Glúten. 

UN 40 9,12 364,80 

05-01-
4864 

14 

Panetone com frutas, de 400g. In-
gredientes: Farinha de trigo enri-
quecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, frutas cristalizadas, gor-
dura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, uva passa, ovo integral, 
gema de ovo, sal, emulsificante: 
mono e diglicerídeos de ácidos 

UN 40 8,45 338,00 
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graxos (INS 471), conservantes: 
propinato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), corante 
amarelo tartrazina (INS 102), aro-
matizantes, Contém Glúten. 

05-01-
4865 

15 
Caixas com bombons sortidos, 
com 251g cada caixa. 

UN 60 10,57 634,20 

05-01-
4866 

16 
Saco para presente de Celofane 
transparente de 35x45cm – kit 50 
un. 

UN 05 63,66 318,30 

05-01-
4867 

17 
Saco para presente de Celofane 
transparente de 25x35cm – kit 50 
un. 

UN 05 56,96 284,80 

     Valor Total: R$ 1.940,10 

Total Geral: R$ 19.969,97 (Dezenove mil, novecentos e sessenta e nove com noventa e sete 
centavos). 

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Poderão participar desta licitação empresas que atenderem todas as exigências 
constantes neste Edital. 
3.2. É vedada a participação de empresa: 

3.2.1. Em processo de falência ou de recuperação judicial, sob concurso de credores, 
em dissolução ou em liquidação;  
3.2.2. Empresas que estejam constituídas em consórcios;  
3.2.3. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso parti-
cipe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, pará-
grafo único, da Lei Federal nº 8.666/93; 
3.2.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma em-
presa licitante; 
3.2.5. Incorrer em outros impedimentos previstos em Lei.  

3.3. Condições para participação das empresas beneficiadas: 
3.3.1. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresenta-
rem propostas através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, até às 
08h59min do dia 16 de setembro de 2021. 
3.3.2. Poderá participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a to-
das as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus 
Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, atra-
vés do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
3.3.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema 
eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exi-
gências de habilitação previstas no Edital. 

4 – DO PROCEDIMENTO 
4.1. O modo de disputa adotado para este procedimento será o “Aberto”, na forma dos 
artigos 31, inciso I e 32 do Decreto Federal n.º 10.024/19. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.2. Na data e hora estabelecidos por este instrumento, será dada início à sessão pública 
via sistema eletrônico e o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassifi-
cando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no 
edital. 

4.2.1. Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e regis-
trada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

4.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. 
4.3.1. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de 
envio de lances. 

4.4. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade 
em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 
4.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-
lhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas no edital. 

4.5.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

4.6. O licitante classificado em primeiro lugar deverá, no prazo improrrogável de duas 
horas, encaminhar proposta atualizada, adequada ao último lance proposto, após a ne-
gociação do item anterior. 
4.7. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 
ao máximo estipulado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposições do edital. 
4.8. O licitante deverá encaminhar os documentos de HABILITAÇÃO (original ou cópia 
autenticada) no PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ao Departamento de Lici-
tações e Contratos do Município de Vista Alegre – RS, no endereço: Av. Sol da América, 
347, Centro, em Vista Alegre – RS, CEP: 98415-000 ou através do e-mail: licitacaovista-
legre@gmail.com. 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
5.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, devendo estar 
apto para encaminhar propostas e formular lances, por meio eletrônico, até o momento 
de abertura da sessão pública. 

5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de se-
nha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  
5.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica em res-
ponsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua ca-
pacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabi-
lidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por represen-
tante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Vista Alegre/RS, promo-
tor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
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6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO 
6.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha priva-
tiva do licitante e subsequentemente encaminhamento da proposta de preços, contendo 
marca do produto, valor unitário, e demais informações necessárias, até o horário pre-
visto no preâmbulo deste edital. 

6.1.1. A proposta de preço será formulada e enviada em formulário específico, ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico.  

6.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, as-
sim como os lances inseridos durante a sessão pública.  
6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico.  
6.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem os materiais que não corres-
pondem às especificações contidas no Item 02 – OBJETO, deste edital, serão desconsi-
derados.  
6.5. Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes 
ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.  
6.6. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má in-
terpretação de parte da licitante.  
6.7. Após o registro das propostas no sistema e a mesma sendo aceita pelo Pregoeiro, a 
licitante não poderá solicitar a desclassificação da proposta, podendo a licitante incorrer 
em alguma penalidade constante no item 15 do presente edital.  

6.7.1. Fica facultado ao Pregoeiro, a aceitabilidade ou não das propostas que estive-
rem com o valor muito abaixo do estipulado, visando evitar a ocorrência citada 
acima.  

6.8. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:  
a) Preço unitário para o item, em moeda corrente nacional, em algarismo com    no 
máximo DUAS CASAS DECIMAIS após a vírgula;  
b) Marca e/ou Modelo e as especificações detalhados do item ofertado, consoante 
as exigências editalícias;  
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da sessão deste Pregão Eletrônico;  
d) Prazo de entrega: em até 08 (oito) dias corridos, após a emissão da Autorização 
de Fornecimento emitido pela Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS; 
e) Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresen-
tação da nota fiscal eletrônica e o ateste do recebimento dos respectivos itens;  

6.9. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 

7 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO: 
7.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início a sessão pública, na data e horário 
previstos neste edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 
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8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES:  
8.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública), o licitante deverá encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente infor-
mado do seu recebimento e respectivo valor.  
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, 
observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.  
8.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem por menor valor unitário ao 
último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.  
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.  
8.5. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
8.6. Após o registro do lance por parte da licitante, não caberá desistência.  

8.6.1. Se a licitante, assim que perceber seu erro, entrar em contato com o Pregoeiro 
via telefone e o item em questão ainda estiver com a etapa de lances em aberto, o 
Pregoeiro suspenderá o item e efetuará o cancelamento do lance.  
8.6.2. Caso o item já esteja encerrado, a licitante deverá arcar com seu erro, sob pena 
das sanções previstas no item 15 do presente edital. 

8.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, medi-
ante encaminhamento de aviso pelo sistema (chat). O Pregoeiro informará o tempo de 
iminência, que será entre 1 a 60 minutos, informado no chat. Transcorrido este prazo, 
entrará o período de tempo aleatório (randômico), que se iniciará ao final do tempo de 
iminência, definido pela legislação e vai de 1 a 1800 segundos, onde a qualquer mo-
mento dentro deste período, será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, do Pre-
gão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para re-
cepção dos lances retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados.  

8.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a ses-
são do Pregão Eletrônico será automaticamente suspensa e terá início somente após 
o retorno do Pregoeiro e a comunicação expressa aos participantes através do chat.  

8.9. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá iniciar pelo sistema ele-
trônico a negociação do item com o fornecedor previamente classificado como vence-
dor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vence-
dor. 
9.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se o licitante 
vencedor desatender as exigências da habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente; verificando a sua aceitabilidade, e procedendo a sua habilitação na 
ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  
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9.3. Sendo suscitada alguma dúvida quanto o objeto proposto pelo licitante vencedor, 
em razão das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao lici-
tante declaração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indi-
cadas na proposta ou demais documentos que julgar necessário, como condição neces-
sária para adjudicação do objeto.  

9.3.1. Será analisado o menor preço sobre o item requisitado pela administração.  
9.3.2. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabele-
cido pelo Pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do item proposto.  
9.3.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar di-
reitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a pro-
posta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.  

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

10 – DA HABILITAÇÃO 
10.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá comprovar sua habilitação atra-
vés do envio da documentação em vias originais ou cópias autenticadas por tabelião ou 
por servidor da unidade que realizará o pregão, ou publicação em órgãos da imprensa 
oficial (com exceção daqueles emitidos via internet que terão sua autenticidade confir-
mada na página do órgão que o expediu), na forma do art. 32 da Lei 8.666/93, NO PRAZO 
DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, digitalizados para o e-mail: licitacaovistalegre@gmail.com e 
devem indicar no corpo do e-mail a qual licitação pertence.  
10.2. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exce-
ção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. Nas Certidões Negativas 
ou Positivas com Efeito de Negativa que não apresentarem expressa a data de validade 
será considerado como prazo de vigência 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua emis-
são. 
10.3. Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar documentação re-
lativa à: 

I – Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
b) Comprovante de enquadramento, se for o caso, como micro ou pequena empresa 
ou declaração de enquadramento pelo SIMPLES Nacional, datado de no máximo 180 
dias antes da sua apresentação; 

II – Qualificação Econômico-Financeira  
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a (30) trinta dias da realização 
do Pregão. 

III – Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual;  
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c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; (Servindo documentos como prova: Alvará, Certidão de Lotação ou outro 
documento que comprove sua inscrição junto ao município sede do licitante); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual e Munici-
pal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia – (FGTS); 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência 
de débitos junto à Justiça do Trabalho, em conformidade a Lei 12.440/2011. 

IV – Declarações e outros documentos 
a) Declaração do próprio interessado atestando que não emprega menor de 18 anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, de que não emprega menor de 16 anos 
ou de que emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, em cumpri-
mento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei 9.854, 
de 27 de outubro de 1999 (cf. Anexo II). 
b) Declaração de que atende a todas as exigências de habilitação e de que não foi 
declarada inidônea para licitar com o Poder Público, em qualquer das suas esferas 
(cf. Anexo III) 

10.4. Todos os documentos relacionados no item 10.3 deverão estar em vigor, ou seja, 
dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação, sendo que aqueles que não tive-
rem expresso no mesmo o prazo de validade, serão considerados válidos por 90 (no-
venta) dias. 
10.5. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma ori-
ginal ou cópia reprográfica sem autenticação. É facultado ao Pregoeiro a verificação de 
sua autenticidade através de consulta on-line. Os demais documentos deverão ser apre-
sentados em cópia autenticada. 
10.6. Os documentos originais ou cópias autenticadas, e a proposta vencedora 
ajustada aos lances, deverão ser remetidos ao Departamento de Licitações e Contratos 
da Prefeitura Municipal de Vista Alegre/RS, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, digita-
lizados para o e-mail: licitacaovistalegre@gmail.com e devem indicar no corpo do e-mail 
a qual licitação pertence. 

10.6.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, a critério da administração, desde que seja requerido pelo inte-
ressado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

OBS.: A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio proprietário da em-
presa, ou se representante legal, desde que seja anexada procuração. 

11 – IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 
11.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão, serão recebidas até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, por meio de formulário 
eletrônico do site www.portaldecompraspublicas.com.br, por escrito entregues no setor 
de protocolo desta Prefeitura em horário de expediente e/ou pelo e-mail: licitacaovista-
legre@gmail.com.   
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11.2. Caberá ao Pregoeiro, juntamente com a Comissão de Licitações deste município, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.  
11.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
11.4. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidas.  

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
12.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será decla-
rada vencedora. 
12.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação e assim suces-
sivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora. 
12.3. A Homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada, depois da adjudicação do(s) item(ns) ao(s) proponente(s) vence-
dor(es) pelo Pregoeiro ou, quando houver recurso pela própria autoridade competente. 

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/2002, devendo o licitante 
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário pró-
prio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após a fase de habi-
litação. 

13.1.1. O Pregoeiro abrirá prazo para o cadastramento da intenção de recursos, no 
próprio site www.portaldecompraspublicas.com.br, após analisadas todas as docu-
mentações dos licitantes, sendo de no mínimo 24 horas. 
13.1.2. Não serão aceitas as intenções de recursos cadastradas no andamento da 
licitação, ou seja, antes do prazo final especificado no item 13.1. 
13.1.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

13.2. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo 
Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões 
de recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a to-
dos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as con-
trarrazões em igual número de dias. 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 
13.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
13.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
13.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 
bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
13.7. O recurso será dirigido ao pregoeiro, o qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, 
neste caso, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que 
houver dado causa à demora. 
13.8 Em caso de indeferimento do recurso contra o ato do pregoeiro, subirá em segundo 
grau de recurso para visto do Prefeito e da Assessoria Jurídica. 
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14 – DAS OBRIGAÇÕES. 
14.1. Da Contratante: 

14.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
14.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 
14.1.3. Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada, ne-
cessária à perfeita execução do Contrato; 
14.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme disposto no edital, após a 
entrega da nota fiscal no setor competente; 
14.1.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

14.2. Da Promitente Fornecedora. 
14.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e 
padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente à CON-
TRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legisla-
ção vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo órgão interessado, conforme espeque no art. 70 da Lei nº 
8.666/1993.  
14.2.2. Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não po-
dendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título;  
14.2.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus 
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a tercei-
ros, inclusive aos defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o 
prazo;  
14.2.4. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes 
da Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;  
14.2.5. Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados 
por seus empregados ou representantes, ao Tribunal e/ou terceiros, advindos de 
imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito a segurança, quando da execu-
ção do objeto licitado;  
14.2.7. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos bens, inclusive, as rela-
tivas ao seu transporte. 
14.2.8. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de dis-
tribuição dos produtos contratados.  
14.2.9. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insa-
lubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  
14.2.10. Manter durante toda a execução desobrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, con-
forme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.  

15 – DAS PENALIDADES 
15.1. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do pregão 
como de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 

a) Apresentar documentação falsa para participar no certame: declaração de inido-
neidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-
tração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos. 
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b) Deixar, o licitante da melhor proposta final, de apresentar a documentação exi-
gida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último 
lance ofertado; 
c) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 
(dois) anos; 
d) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado; 
e) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execu-
ção e sem prejuízo do resultado: advertência; 
f) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (cinco dé-
cimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 
g) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o 
valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
h) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor atualizado do contrato; 
i) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declara-
ção de inidoneidade, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10 % (dez por 
cento) sobre o valor atualizado do contrato. 

15.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
15.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à licitante vencedora, respei-
tado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em até 10 
(dez) dias após o recebimento da notificação, na conta bancária nº 04.021067.0-4, Agên-
cia 0630, Banco Banrisul, em favor da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, ficando a 
contratada obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia do 
recibo do depósito efetuado. 
15.4. Decorrido o prazo de 10 dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido 
de 1% (um) por cento de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da 
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 dias após 
a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 
15.5. No caso da licitante vencedora ser credora de valor suficiente, a Prefeitura Muni-
cipal poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 
15.6. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos 
a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada 
judicialmente. 
15.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e 
danos junto à Prefeitura Municipal, decorrentes das infrações cometidas. 
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15.8. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de li-
quidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.  

16 – RESCISÃO 
16.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.  

17 – DOS PRAZOS DO CONTRATO  
17.1. É fixado o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do instrumento de contrato, a 
contar da convocação da empresa; 
17.2. O contrato terá vigência de doze (12) meses a contar da data de assinatura do ins-
trumento contratual, podendo ser prorrogado. 

18 – DA ENTREGA/ RECEBIMENTO 
18.1. O objeto licitado somente terá a Ordem de Compra e Nota de Empenho emitida 
pelo Município de Vista Alegre – RS, após a aprovação do Processo Licitatório e demais 
procedimentos legais. Os materiais, objetos do referido Edital deverão ser entregues na 
Secretária Municipal de Assistência Social, na avenida Padre Abílio, nº 881, sala 02, 
nas quantidades e datas de acordo com a solicitação, no prazo máximo de até 08 (oito) 
dias uteis após a emissão de Autorização de Fornecimento pelo Município de Vista Ale-
gre RS, atestando sua conformidade. 
18.2. O objeto licitado deverá ser entregue nas quantidades e datas de acordo com a 
solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações míni-
mas do edital, sob pena de devolução, sendo que as despesas com transporte, taxas, im-
postos ou quaisquer outros acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contra-
tada. 
18.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, 
contendo nas informações adicionais: o número, modalidade e ano da Licitação. 

19 – DO PAGAMENTO: 
19.1. O pagamento somente será efetuado no prazo de até 30 (trinta), após a entrega 
dos itens solicitados, mediante vistoria do bem pelo Município de Vista Alegre – RS e 
atestada a conformidade do objeto licitado e acompanhado da Nota Fiscal.  
19.2. O contrato decorrente da presente licitação não sofrerá reajuste de preços, du-
rante toda sua vigência. 

Obs.: A Nota Fiscal deverá conter em local de fácil visualização o número, modalidade e ano 
da Licitação; 

20 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
20.1. A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação objeto desta 
licitação, atenderá aos critérios do orçamento vigente sob as rubricas: 

DOTAÇÃO: 250 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.122.0016 2.028 – Atividades Administrativas da SMAS 
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RECURSO: 0001 – Recursos Livres. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

DOTAÇÃO: 251 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.122.0016 2.028 – Atividades Administrativas da SMAS 
RECURSO: 1224 – Bloco Financiamento Gestão SUAS. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

DOTAÇÃO: 255 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.243.133 2.030 – Serviço de Fortalecimento de Vínculos 
da Criança e Adolescente. 
RECURSO: 1199 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica. 
CATEGORIA: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuira. 

DOTAÇÃO: 273 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.244.0042 2.031 – Programa de Atendimento à População. 
RECURSO: 1171 – Apoio Organização Gestão Bolsa Família. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

DOTAÇÃO: 386 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.243.0133 2.030 – Serviço de Fortalecimento de Vínculos 
da Criança e Adolescente. 
RECURSO: 1199 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer 
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da proposta. 
21.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acrésci-
mos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 
21.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das con-
dições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, 
da Lei n.º 8.666/93. 
21.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legis-
lação em vigor. 
21.5. O Município de Vista Alegre/RS se reserva o de anular ou revogar a presente lici-
tação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
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21.6. Informações complementares e/ou esclarecimentos deverão ser solicitados por 
escrito, podendo ser encaminhados por correios, ao Departamento de Licitações e Con-
tratos da Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS, sito a Avenida Sol da América, 347, 
Centro, Vista Alegre – RS, telefone (55) 3730-1020/1050, no horário de atendimento da 
Prefeitura, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. 
21.7. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a reali-
zação desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente trans-
ferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de 
nova comunicação. 
21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afasta-
mento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão;  
21.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do fu-
turo contrato;  
21.10 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contrata-
ção; 
21.11. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior: 

21.11.1. A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a ins-
trução do processo, em qualquer fase do Pregão, sendo vedada a inclusão posterior 
de documento que deveria constar originariamente da proposta; 
21.11.2. Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, 
para fins de habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevan-
tes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princí-
pios básicos da licitação; 
21.11.3. Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura neces-
sários ao entendimento de suas propostas; 
21.11.4. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais de-
verão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassifica-
ção/inabilitação;  

21.12. Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante 
do instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor pro-
posto, porquanto prevalecerá o ofertado em lance virtual; 
21.13. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com 
restrições, conforme item 9, tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
publicação da adjudicação da licitação, para apresentar ao Departamento de Compras e 
Licitações as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão nega-
tiva. 

21.13.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará deca-
dência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os lici-
tantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação.  
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21.14. Caso a licitante vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura, 
ou venha recusar-se a celebrá-lo, injustamente, dentro do prazo estabelecido e na vigên-
cia da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se ao Município de 
Vista Alegre/RS, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, re-
novar a licitação ou convocar os remanescentes;  
21.15. Pode os interessados obter cópia do edital por meio eletrônico junto ao site do 
município: www.pmvistaalegre.com.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
22 – ANEXOS DO EDITAL 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de declaração de não empregar menor. 
Anexo III – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 
Anexo IV – Modelo de declaração, inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993.  
Anexo V – Modelo de Declaração de Idoneidade. 
Anexo VI – Minuta do Contrato. 

 
 

Vista Alegre – RS, 3 de setembro de 2021. 
  
 
              

Zairo Riboli 
Prefeito Municipal 

 
Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
 
Em ____-_____-______.  Assessor Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pmvistaalegre.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 
Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

1. DO OBJETO 
Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA MOBILIAR O NOVO EDIFICIO DO CRAS, BEM COMO A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DE RE-
CURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS E DO COFINANCIAMENTO FEDERAL; AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E EMBALAGENS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS USU-
ÁRIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS NA-
TALINAS, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SO-
CIAL BÁSICA, CONFORME QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E VALORES DE RE-
FERENCIA, ABAIXO: 

2.1 Especificações dos Itens: 
2.1.1 Equipamentos e Material Permanente: 

Código Item Especificação Unid. Quant. 
Valor Unitá-

rio (R$) 
Valor Total 

(R$) 

 01 

Mesa De Canto Para Escritório 02 
Gavetas 150cm, estrutura em 
MDP de 15mm, pintura com aca-
bamento UV (Fosco), cor mar-
rom. Composto por gaveteiro 
contendo 02 gavetas com chaves, 
corrediças metálicas, puxadores 
em polipropileno. Tampos para 
mesa, contendo pés metálicos 
com sapatas, e um pé de metal ci-
líndrico, Dimensões: Altura 75 
cm; Largura 170 cm; Profundi-
dade 150 cm. 

UN 02   

 02 

Armário em MDP com acaba-
mento em BP, Cor predominante: 
marrom, com 2 portas de bater, 3 
prateleiras, puxador de Polipro-
pileno, com chave, Material da Es-
trutura em madeira, Largura: 91 
cm x Altura: 161 cm x Profundi-
dade: 42 cm 

UN 02   

 03 
Armário baixo com 2 portas, na 
cor cinza, com Base e tampo 
MDPBP 15mm com borda em PVC 

UN 02   
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0,45mm Laterais, portas e prate-
leiras em MDPBP 15mm com 
borda em PVC 0,45mm Reta-
guarda 3mm, com perfil H, 2 por-
tas 1 prateleira fixa com Capaci-
dade 15kg por prateleira, 2 puxa-
dores em PVC na cor prata, 1 fe-
chadura cilíndrica do tipo Yale 
com 2 chaves, 4 pés tipo U com 
ponteiras niveladoras. Dimen-
sões: Altura 68,5 cm, profundi-
dade 38 cm, largura 89 cm; 

 04 

Cooktop a gás, mesa de vidro 5 
Bocas: 1 queimador tripla chama 
de 3700W de potência, 1 rápido 
de 3000W e 3 semirrápidos de 
1750W, com acendimento super 
automático. Material da superfí-
cie: vidro temperado, bisotê 
preto ébano. Com eficiência ener-
gética A, Tensão 220V (ou bivolt).  
Dimensões: 68.5cm de largura x 
12.7 cm de altura x 46cm de pro-
fundidade. Peso Líquido: 9,1kg 

UN 01   

 05 

Cadeira de Escritório, encosto Di-
retor, Giratória, regulável, na cor 
Preta; Assento e Encosto estofa-
dos e em Couro Sintético; Braços, 
Base e Rodízios em Nylon; Peso 
suportado 120 kg; Tamanho: Al-
tura: Mínima: 93 cm; Altura: Má-
xima: 102 cm; Largura: 59 cm; 
Profundidade: 62 cm; Assento In-
terno Largura: 45 cm; Profundi-
dade: 45 cm; Altura do assento ao 
chão: 44-53,5 cm; Altura do braço 
ao chão: 67-77 cm. 

UN 02   

 06 

Liquidificador, 220V, com copo 
de San Cristal, capacidade de 2,5 
litros, com lâminas de aço inox ul-
tra durável e tecnologia de sis-
tema de limpeza Limpa Fácil (lâ-
minas removíveis do copo e com 
borracha de vedação), com sis-
tema de segurança que ajuda a 
travar o copo; com 5 velocidades 

UN 01   
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e função pulsar/trituragelo/au-
tolimpeza, de 550W de potência, 
base em plástico, na cor cinza 
clara, e tampa removível. Dimen-
sões: Largura 29,3 cm, Altura 
17,5 cm e Profundidade 25,6 cm. 

 07 

Lavadora de Roupas automática, 
8,5kg, 10 Programas de Lavagem, 
Painel de controle Manual; com 
diluição inteligente (Sabão em pó, 
amaciante e alvejante); na cor 
branca, 220 V, abertura Top Load 
– Superior, cesto em Polipropi-
leno, com filtro pega fiapos e com 
programas de lavagem pré-pro-
gramados, com 4 níveis de água, 
sistema de lavagem: agitação, 1 
entrada e 1 saída de água; pés re-
guláveis; Dimensões: Largura 54 
cm, Altura 104 cm e Profundi-
dade 63 cm; 

UN 01   

 08 

Persiana Vertical, com trilho 
branco, espaçamento de lâminas 
78mm, carrinhos com pino remo-
vível, componentes nacionais, lâ-
mina em 100% poliéster semi 
opaco, na Cor NUANCE NUDE, en-
velopes de base pet maciço com 
corrente em PVC; com instalação 
e todos os materiais inclusos. 

M² 
32   

 09 

Arquivo de Madeira, Produzido 
em MDP; Acabamento BP; Corre-
diças de metal, Possui chave, Pu-
xadores de Polipropileno, Su-
porta 6kg sobre gaveta.  Medidas: 
Alt. 1,36 (m) x Larg. 0,48 (m) x 
Comp. 0,47 (m), na cor marrom. 

UN 04   

 10 

Balcão para pia em MDF, pintura 
em UV fosco, cor Nacre,120cm 
com 2 portas, 3 gavetas, e uma 
prateleira, com dobradiças metá-
licas, corrediças telescópicas, pu-
xadores em alumínio, profundi-
dade 52 cm, altura 81 cm, com 
pés injetados em polipropileno, 
balcão montado. 

UN 02   
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 11 

Pia de cozinha 120 cm em aço 
inox, com cuba e válvula, escorre-
dor de pratos com frisos arredon-
dados que facilita a limpeza, com 
inclinação em direção à cuba, im-
pedindo o acúmulo de água, Bor-
das elevadas, evitam escorri-
mento de água, com furo da vál-
vula descentralizado: permitindo 
melhor aproveitamento da cuba e 
do espaço interno do gabinete. 
Profundidade da cuba, 13 cm, 
profundidade da pia 52,50 cm, 
acabamento em inox polido. 

UN 02   

 12 

Fogão a Gás de Piso 4 Bocas, 
branco, Bivolt, Acendimento Au-
tomático; Potência dos queima-
dores: 2,2; Material da tampa: de 
vidro; Botões Removíveis; Painel: 
Front Control; Trempes: Duplas; 
Forno Auto limpante; Porta do 
forno de Vidro; Capacidade do 
forno: 56 litros; Puxadores de 
Aço; 1 grade; Classificação Ener-
gética A; Largura: 52,50 cm, Al-
tura: 86,00 cm, Profundidade: 
61,50 cm. 

UN 01   

     Valor Total:  

2.1.2. Gêneros Alimentícios e Embalagens: 

Código Item Especificação Unid. Quant. 
Valor Unitá-

rio (R$) 
Valor Total 

(R$) 

 13 

Panetone gotas sabor de choco-
late, de 400g. Ingredientes: Fari-
nha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, gotas 
sabor de chocolate (açúcar, gor-
dura vegetal, soro de leite, massa 
de cacau, emulsificante lecitina 
de soja (INS 322) e aromatizante) 
gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, ovo integral, 
gema de ovo, sal, emulsificante: 
mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos (INS 471), conservantes: 
propinato de cálcio (INS 282) e 

UN 40   
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ácido sórbico (INS 200), corante 
amarelo tartrazina (INS 102), 
aromatizantes, Contém Glúten. 

 14 

Panetone com frutas, de 400g. In-
gredientes: Farinha de trigo enri-
quecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, frutas cristalizadas, gor-
dura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, uva passa, ovo integral, 
gema de ovo, sal, emulsificante: 
mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos (INS 471), conservantes: 
propinato de cálcio (INS 282) e 
ácido sórbico (INS 200), corante 
amarelo tartrazina (INS 102), 
aromatizantes, Contém Glúten. 

UN 40   

 15 
Caixas com bombons sortidos, 
com 251g cada caixa. 

UN 60   

 16 
Saco para presente de Celofane 
transparente de 35x45cm – kit 50 
un. 

UN 05   

 17 
Saco para presente de Celofane 
transparente de 25x35cm – kit 50 
un. 

UN 05   

     Valor Total: R$  

2. Da entrega e/ou forma de execução dos serviços: 
2.1. PRAZO CONTRATUAL: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o es-
tabelecido na Lei Federal nº 8.666/93. 
2.2. DO LOCAL DE RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues na Secretária Mu-
nicipal de Assistência Social, na Avenida Padre Abílio, nº 881, sala 02, nas quantidades e 
datas de acordo com a solicitação desta instituição. 
2.3. DO PRAZO PARA ENTREGA: O prazo de entrega deste material, será de até 8 (oito) 
dias, após a emissão da ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

3. Da Dotação Orçamentária: 

DOTAÇÃO: 250 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.122.0016 2.028 – Atividades Administrativas da SMAS 
RECURSO: 0001 – Recursos Livres. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

DOTAÇÃO: 251 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
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PROJETO/ATIVIDADE: 8.122.0016 2.028 – Atividades Administrativas da SMAS 
RECURSO: 1224 – Bloco Financiamento Gestão SUAS. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

DOTAÇÃO: 255 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.243.133 2.030 – Serviço de Fortalecimento de Vínculos 
da Criança e Adolescente. 
RECURSO: 1199 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica. 
CATEGORIA: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuira. 

DOTAÇÃO: 273 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.244.0042 2.031 – Programa de Atendimento à População. 
RECURSO: 1171 – Apoio Organização Gestão Bolsa Família. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

DOTAÇÃO: 386 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.243.0133 2.030 – Serviço de Fortalecimento de Vínculos 
da Criança e Adolescente. 
RECURSO: 1199 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

4. Do Pagamento: O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, 
em até 30 (trinta) dias após a entrega do item solicitado e apresentação de nota fiscal ele-
trônica, com ateste do recebimento do respectivo material. 

5. Da Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do instrumento contratual, 
podendo ser prorrogado. 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 
Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

 

 ___________________________________________________________ Inscrito no CNPJ nº 
_________________________, por intermédio de seu representante legal ____________________ 
___________________________ Portador da Carteira de Identidade nº ____________________ e CPF 
nº______________________, DECLARA, para fins de disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

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

(  ) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis ano 

___________________________, ______ de ______________________ de 20__. 

 

_________________________________________ 
Nome e Identificação do declarante 

Assinatura responsável legal 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 
Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

   

                       (Nome da empresa) _____________________________________________________, CNPJ n.º 
_________________________________, sediada _______________________________ 
_________________________________________________ (endereço  completo), declara, sob as penas da 
lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e 
cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Pregão Eletrônico Nº 08/2021.  

  
_____________________________________ 

Local e Data 

 

 
___________________________________________________ 

Nome e Identificação do declarante 

Assinatura responsável legal 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO INCISO III, DO ARTIGO 9° DA LEI N° 8.666, DE 21 

DE JUNHO DE 1993 

 

___________________________________________________________________Inscrito no CNPJ 
nº___________________________________, por intermédio de seu representante legal 
___________________________________________________________ portador da Carteira de Identidade nº 
______________________e CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins 
requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, 
em seu quadro de empregados/colaboradores, Agentes Públicos da Prefeitura Municipal de 
Vista Alegre, exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão. 

___________________________, ______ de ______________________ de 2021. 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa 

 

Art. 299 – Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
Ao  
Município de Vista Alegre 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2021 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MOBI-
LIAR O NOVO EDIFICIO DO CRAS, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓ-
PRIOS E DO COFINANCIAMENTO FEDERAL; AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
EMBALAGENS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS USUÁRIOS QUE FAZEM PARTE 
DOS GRUPOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS NATALINAS, ATRAVÉS DO CO-
FINANCIAMENTO FEDERAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 

A empresa ________________________________, através de seu Diretor ou Responsável Legal Sr. 
___________________________________, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_________________________, ______ de __________________ de 20__. 

 
____________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

Ao  
Município de Vista Alegre 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2021 

I – PARTES: 
A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.583/0001-10, com sede à Avenida Sol da América, 347, na 
cidade de Vista Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal Zairo Riboli, RG nº. 1048857617, CPF nº. 655.490.150-72, brasileiro, residente 
na cidade de Vista Alegre – RS. 

B – CONTRATADA: ________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº ______________, inscrição estadual nº ________________, Cadastro de Contribuinte Munici-
pal nº _________________, estabelecida à Rua ___________, na cidade de ________________Estado 
do____________, neste ato representado por __________________, ___________, ___________, ____________,  
RG nº ______________, CPF nº ___________________, residente e domiciliada na Rua 
____________________, na cidade de _____________,  

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de ju-
lho 2002, Lei Federal nº 10.520/2002, do dia 17.07.2002,  Decreto Municipal n º 48/2020 
de 17 de junho de 2020 que regulamenta a modalidade de Pregão Eletrônico no município 
de Vista Alegre, com aplicação subsidiaria da Lei Federal n º 8.666/93 e respectivas altera-
ções posteriores e no Pregão Eletrônico nº 08/2021 – Processo Administrativo nº 
73/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de ____ de ________ de ____, que 
integram e completam este instrumento, e pelas cláusulas expressas a seguir. 

III – OBJETO: 
 A CONTRATADA compromete-se a fornecer ao CONTRATANTE o(s) objeto(s) da pre-
sente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 
MOBILIAR O NOVO EDIFICIO DO CRAS, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DE RECURSOS FINANCEIROS 
PRÓPRIOS E DO COFINANCIAMENTO FEDERAL; AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS E EMBALAGENS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS USUÁRIOS QUE FAZEM 
PARTE DOS GRUPOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS NATALINAS, ATRAVÉS 
DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, de acordo 
com as especificações, quantidade, marca, modelo, e valor, a seguir descrito, conforme ta-
bela a seguir: 

2.1. Especificação dos materiais: 

Item Quant. Unid. Especificação Marca Valor Unit (R$) 
Valor Total 

(R$) 
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Valor Total:  

IV – CONDIÇÕES: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO:  

3.1. A entrega do objeto licitado deverá ser realizada em até 8 (oito) dias corridos após 
a emissão da autorização de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Vista 
Alegre - RS.  
3.2. A entrega deverá ser realizada no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 
Centro, Vista Alegre – RS.  
3.3. O objeto licitado deverá ser entregue conforme especificações mínimas do edital, 
sob pena de devolução, sendo que as despesas com transporte, taxas, impostos ou quais-
quer outros acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contratada.  
3.4. Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto, a contratada deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujei-
tando-se às penalidades previstas neste edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pe-
las seguintes dotações orçamentárias:   

DOTAÇÃO: 250 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.122.0016 2.028 – Atividades Administrativas da SMAS 
RECURSO: 0001 – Recursos Livres. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

DOTAÇÃO: 251 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.122.0016 2.028 – Atividades Administrativas da SMAS 
RECURSO: 1224 – Bloco Financiamento Gestão SUAS. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

DOTAÇÃO: 255 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.243.133 2.030 – Serviço de Fortalecimento de Vínculos 
da Criança e Adolescente. 
RECURSO: 1199 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica. 
CATEGORIA: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuira. 

DOTAÇÃO: 273 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.244.0042 2.031 – Programa de Atendimento à População. 
RECURSO: 1171 – Apoio Organização Gestão Bolsa Família. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 
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DOTAÇÃO: 386 
ORGÃO: 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
UNIDADE: 01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 
PROJETO/ATIVIDADE: 8.243.0133 2.030 – Serviço de Fortalecimento de Vínculos 
da Criança e Adolescente. 
RECURSO: 1199 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica. 
CATEGORIA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 
a) A CONTRATADA, para a execução do objeto deste Contrato, receberá o valor total de 
R$ .............. (........................................................).  
b) O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contra-
tado, com a apresentação de nota fiscal eletrônica. 
c) Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos produtos ou im-
plicará em sua aceitação.  
d) A contratada deverá apresentar os dados bancários para depósito dos pagamentos.  
e)  A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visua-
lização, a indicação do número do Contrato Administrativo e o número do Pregão Ele-
trônico, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação 
do documento fiscal para pagamento.  

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE:  
Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, porém de consequências inesperadas, que onerem ou desonerem 
excessivamente as obrigações pactuadas, conforme alínea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei Nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
5.1.  Constituem responsabilidades da CONTRATADA:  

a) A contratada deverá cuidar da segurança de seu pessoal empregado na execução 
do contrato, obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a contratante e 
seus prepostos, isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais aci-
dentes de trabalho decorrentes da entrega, sejam eles de natureza civil ou criminal.  
b) A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à contra-
tante, a seus servidores ou a terceiros, na execução do fornecimento e pela má qua-
lidade do objeto entregue, com exclusão da Contratante de seus efeitos, para todos 
os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal.  
c) O produto será avaliado pela qualidade, podendo a contratante recusar o recebi-
mento.  
d) A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas re-
lativas às especificações.  
e) Entregar os produtos no prazo e locais indicados pela contratante acompanhado 
da respectiva nota fiscal.  
f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do equipamento, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990).  
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g) Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter ur-
gente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.  
h) Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos 
produtos. 
i) Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente 
os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.  
j) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem ne-
cessárias, até 25% do valor contratado inicialmente.  

5.2. Constituem responsabilidades da CONTRATANTE:  
a) Informar a contratada sobre o local a serem entregues os materiais.  
b) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
encontradas nos materiais entregues para que sejam substituídos.  
c) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pelo fornecedor.  
d) Assegurar-se da boa qualidade dos materiais entregues.  
e) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como ates-
tar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega dos materiais adquiridos e o seu aceite. 

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
I – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou 
alteração contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
II – Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o con-
sentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites le-
gais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogada. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RECISÃO: 
Este contrato poderá ser rescindido: 
– por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Fe-
deral 8.666, de 21 de junho de 1993; 
– por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada somente 
pelos objetos já fornecidos, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou 
qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou funda-
mento; 
– judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 
A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos pre-
ceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades: 
I – Advertência; 
II – Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto 
contratado, salvo justificativa aceita pelo Município; 
III – Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 
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IV – Declaração de Inidoneidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – ANTICORRUPÇÃO: 

Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se com-
prometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 
quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qual-
quer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que 
não relacionada a este Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colabo-
radores ajam da mesma forma. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO: 
O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sr.ª____________, CPF nº ____________, 
como gestora do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento con-
tratual e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o 
Foro da Comarca de Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer ou-
tro, por mais privilegiado que se apresente. 
E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemu-
nhas, em três vias de igual teor e forma, sem emendas, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS, _____ de ___________ de 20__. 
 
 

______________________________ 

Zairo Riboli 
Prefeito Municipal 

 

 

____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 

________________________ 
Visto da Assessoria Jurídica 

Assessor Jurídico 
 
 
 

________________________ 
Daniane Centenaro Queiroz 

Gestora do Contrato 

Testemunhas: 

A ___________________________ 

Testemunhas: 

B ___________________________ 

 


