EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
- ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E MÓVEIS EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE, Prefeito Municipal de Vila Flores - RS, no uso
de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 4676/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, torna público que a Pregoeira e a Equipe
de Apoio, se reunirão com a finalidade de receber as PROPOSTAS e DOCUMENTOS das
empresas interessadas em fornecer conforme descrito no Item 01 deste Edital, conforme
segue:

Assunto
ABERTURA

Local
Sala do Setor de Licitações

Objeto:
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS,
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS.

Data
30/08/2021

UTENSÍLIOS

Horário
08h

DOMÉSTICOS,

Critério de Julgamento:
MENOR PREÇO POR ITEM.
1 - OBJETO
O objeto da presente licitação é a aquisição de eletrodomésticos, utensílios
domésticos, equipamentos de informática e móveis para a Creche Pró-Infância, EMEF Doze
de Maio, EMEI Nostri Bambini, Casa do Artesão, e Secretarias Municipais de Educação e
Cultura, de Obras e Trânsito e de Administração, conforme descrições e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
2 - QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS
Os itens a serem adquiridos deverão ter a QUALIDADE mínima exigida e atender
as normas técnicas, podendo ser recusados e devolvidos até obterem a qualidade
necessária, sujeito as penalidades previstas no item 12 do Edital. Não serão aceitos
equipamentos recondicionados, mas somente novos.
3 - PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
Integram o presente Edital para todos os fins, especialmente para conhecimento
mais amplo dos compromissos a serem assumidos, os anexos que o acompanham, a saber:
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO.
4 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item
HABILITAÇÃO deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de
habilitação em envelopes distintos, lacrados, identificados, respectivamente, como de n° 01
e n° 02, para o que se sugere a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº 01
AO MUNICÍPIO DE VILA FLORES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

ENVELOPE Nº 02
AO MUNICÍPIO DE VILA FLORES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)

5 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:
5.1 - No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar um
representante, o qual deverá identificar-se junto à Pregoeira, quando solicitado, exibindo a
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de
instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de
descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
5.2 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora
e separadamente dos envelopes de números 01 e 02.
5.3 - O licitante deverá apresentar para credenciamento junto à Pregoeira,
diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado
por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do
representado; o credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente,
deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de
sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
b) se representante legal, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem
como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome
do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em
licitação pública e demais atos pertinentes ao certame; ou
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b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste Edital)
outorgados pelos representantes legais do licitante, este com a firma do outorgante
devidamente reconhecida, este com a firma do outorgante devidamente reconhecida,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
OBS: Em se tratando das alíneas b.1 e b.2, o representante deverá apresentar
conjuntamente cópia do respectivo contrato social em vigor ou instrumento equivalente que
comprove a capacidade legal do outorgante.
c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado.
d) Declaração de Idoneidade e Declaração de Cumprimento dos Requisitos de
Habilitação.
5.3.1 - É obrigatória a apresentação de documento de identidade ou documento
equivalente.
5.4 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de
recorrer será obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas as
sessões públicas referentes à licitação, sendo que a ausência de representante à sessão
implica na desistência da prática de futuros atos pertinentes ao processo, inclusive de
recurso.
OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório,
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por Membro da Comissão de
Licitações.
6 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
6.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença
das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, a Pregoeira,
inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO.
6.2 - Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos,
não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
6.3 - A Pregoeira realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de idoneidade e que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação.
7 - PROPOSTA DE PREÇO:
7.1 - A empresa deverá encaminhar o envelope nº 01, no dia, hora e local
mencionados no preâmbulo, fechado, sem emendas ou rasuras, contendo:
7.1.1 - Proposta em reais, com a descrição do objeto, marca/modelo do item,
valor total, mencionando preço unitário e total do objeto, incluindo sobre o preço: fretes,
taxas, impostos e demais despesas decorrentes da entrega do objeto na sede do Município
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de Vila Flores/RS, devendo a mesma estar devidamente datada, assinada pelo responsável
e carimbada.
7.1.2 – Os valores devem ser cotados com até 02 (duas) casas decimais após a
vírgula.
7.1.3 - Prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta)
dias.
7.2 - As MICROEMPRESAS e as EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, se desejarem
fazer uso dos benefícios da LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 deverão, através de uma
Declaração, constar a condição de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
8.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a
autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens
subsequentes, até a proclamação da vencedora.
8.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três),
oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em
suas propostas escritas.
8.3 - No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos
dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances,
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta
classificada de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, até a proclamação
da vencedora.
8.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
8.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida
a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 8.3 e 8.4.
8.5.1 - Dada a palavra a licitante, esta disporá de 01 minuto, para apresentar
nova proposta.
8.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
8.7 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital.
8.8 - O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela
Pregoeira, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela
mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
8.9 - Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a
contratação, podendo a Pregoeira negociar diretamente com a proponente para que seja
obtido preço melhor.
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8.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela
Pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
8.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o
menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.
8.12 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde
que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado.
8.13 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não
atenderem aos requisitos do item 7;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir
ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
8.14 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.
8.15 - Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo,
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação
e os recursos interpostos.
8.16 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo
todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor
de licitações deste Município, conforme subitem 13.1 deste edital.
8.17 - Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova
data para continuação dos trabalhos, ficando intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.
9 - HABILITAÇÃO:
9.1 - Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar dentro
do ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação.
9.1.1 - Para as empresas cadastradas no Município de Vila Flores/RS, a
documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde
que seu objetivo social comporte o objeto licitado, o registro cadastral esteja dentro do
prazo de validade, atualizado, inclusive quanto às exigências específicas deste Edital.
OBS.: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro
(elencados abaixo) esteja com prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no
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órgão emitente ou anexá-lo como complemento ao certificado apresentado, sob pena de
inabilitação.
9.1.2 - As empresas não cadastradas deverão apresentar os seguintes
documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão:
a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão
Quanto à Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional;
b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual (Tributos
Diversos) do domicílio da sede da licitante;
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal (Tributos
Diversos) do domicílio da sede da licitante;
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;
f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no Art. 7º, inciso XXXIII,
da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante.
9.2 - Todos os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por
Membro da Comissão de Licitações ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.
9.3 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da
Pregoeira pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização
do envelope.
10 - ADJUDICAÇÃO:
10.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que
ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
10.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que a Pregoeira poderá
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
10.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação
expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.
11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1 - Tendo o licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do
pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação
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das razões de recurso, as quais deverão ser protocoladas em uma via original impressa e
devidamente assinada pelo responsável, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.
11.2 - Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o
prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr
do término do prazo da recorrente, sem necessidade de nova intimação, as quais deverão
ser apresentadas na forma do item anterior.
11.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação,
na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
11.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena
de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
11.5 – A falta manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recursos.
12 - PENALIDADES:
12.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do
pregão como na condição de contratada, as licitantes, estarão sujeitas às seguintes
penalidades, conforme a infração:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10%
sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02
anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10%
sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de 02 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do
contrato.
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12.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o
caso.
12.3 - 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.
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de
Vila Flores, setor de Licitações, sito na Rua Fabiano Ferretto, nº 200, ou pelos telefones (54)
3447-1313 ou 1300, no horário de expediente, com antecedência mínima de 03 (três) dias
da data marcada para recebimento dos envelopes.
13.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subseqüente ao ora fixado.
13.3 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone para contato.
13.4 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666/93, sobre o valor inicial contratado.
13.5 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
13.6 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse
público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
13.7 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
13.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis, para dirimir quaisquer
litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

Vila Flores, 13 de agosto de 2021.

Visto:

EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE
Prefeito Municipal

_______________________________
Denise Arisi
OAB/RS 63.385
Assessora Jurídica
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ANEXO I
Termo de Referência
ITEM

DESCRIÇÃO

1

Balança digital de prato, com capacidade de
30kg,
bateria
interna
recarregável
(autonomia de até 480horas). Carregador de
bateria
automático.
Desligamento
automático.
Fonte
adaptadora
multivoltagem. Gabinete de plástico abs.
Tara sucessiva. Flexibilidade de manuseio.
Proteção contra interferências e sobrecargas.
Prato de pesagem de fácil higienização.
Teclado de fácil digitação.
Batedeira planetária, linha industrial, 5 litros,
04 velocidades, 220 volts, potência 1/4cv,
tampa em polipropileno de alta resistência;
protetor de cuba em policarbonato
transparente; transmissão por caixa de
redução auto lubrificante; motor potente e
econômico; sistema de segurança conforme
NR12; troca de velocidade por inversor de
frequência; proteção da cuba em
policarbonato com abertura para adição de
ingredientes; acompanha 3 modelos de
batedores
(globo,
raquete,
gancho);
estrutura: em aço carbono com pintura
epóxi; cuba em aço inox removível,
facilitando a limpeza.
Cafeteira, linha industrial, 2 litros, 220 volts,
bojos em aço inoxidável 304, torneiras com
visor de nível para água e café, aquecimento
em banho-maria, termostato regulável de
20ºC a 120ºC.
Chaleira elétrica em aço inox, com
capacidade para 1,8 litros, com desligamento
automático, 220 volts, 1200 W de potência.
Coifa em aço inox escovado, nas medidas de
1,30 cm largura x 0,85 cm profundidade x 50
cm de aba (funil), 3,00 m de cano,
acompanhado de exaustor (Mão de obra
para instalação inclusa no valor).

2

3

4

5

6

Colher de servir arroz, totalmente em inox,
35cm.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
REFERÊNCIA REFERÊNCIA

UNID.

QUANT.

UN

01

R$ 918,00

R$ 918,00

UN

03

R$ 2.816,67

R$ 8.450,01

UN

01

R$ 933,33

R$ 933,33

UN

08

R$ 95,93

R$ 767,44

UN

01

R$ 2.366,67

UN

10

R$ 16,83

R$ 2.366,67

R$ 168,30

9

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ferro de passar á vapor e a seco,
antigotejamento, o reservatório de 280ml,
indicador de temperatura, base em cerâmica,
60Hz, 1500W.
Fogão cooktop, a gás, mesa em vidro
temperado na cor preta, 4 queimadores, 1
queimador rápido de 3000W e três
queimadores semirrápidos de 1750W,
acendimento superautomático, trempe
individual, tipo de gás: GLP ou GN,
classificação energética A.
Fogão, com 06 bocas, linha industrial,
produzido com perfil de 9 cm e grelhas
removíveis em material fundido de 40 x 40
cm; registros industriais em latão cromado
com estágios contínuos; com bandeja
coletora de gordura e sapatas plásticas; 6
queimadores duplos ø 200 mm; baixa
pressão; com forno em estrutura em aço e
isolamento térmico com lã basáltica.
Forno elétrico, na cor branco, 44 litros, com
timer, dourador, 1750w, controle de
temperatura: Automático, com luz no forno,
autolimpante, grade: cromada, removível e
com duas posições de ajuste de altura,
isolamento térmico: em fibra cerâmica e com
bandeja de resíduos.
Forno microondas, na cor branco, 20 litros,
200V, 700W, com trava de segurança, 10
níveis de potência.
Forno microondas, na cor branco, 34 litros,
200V, 1300W, com trava de segurança, 10
níveis de potência.
Freezer vertical, 231 litros, dupla ação, 220
volts, congelamento rápido, 1 gavetão
multiuso, 4 cestos removíveis com trava de
segurança e classificação energética A.
Frigobar, 76 litros, 1 gaveta multiuso, porta
latas, prateleiras na porta e no interior,
compartimento extra frio (gelo), consumo
de energia A.
Fruteira em aço cromado, 82 cm altura e
29cm de largura, com tampo em inox ou
madeira bca, rodízios em polietileno, 3
cestos, suporta até 30 kg de peso.

UN

02

R$ 159,30

R$ 318,60

UN

01

R$ 574,23

R$ 574,23

UN

01

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

UN

02

R$ 566,00

R$ 1.132,00

UN

01

R$ 512,86

R$ 512,86

UN

02

R$ 804,25

R$ 1.608,50

UN

01

R$ 2.588,36

R$ 2.588,36

UN

02

R$ 1.292,33

R$ 2.584,66

UN

01

R$ 216,60

R$ 216,60
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

Garrafa térmica com alça, com capacidade
para 1,9 litros, com conservação térmica de
no mínimo 6 horas de líquidos frios e
quentes, estrutura em aço inox e ampola de
inox.
HD externo, 1TB, interface: USB 3.0
rotação: 5400 RPM, taxa máxima de
transferência: até 4,8 Gbps, compatibilidade:
sistema operacional Windows XP SP3,
Windows Vista, Win7, Windows 8 ou
superior.
Panquequeira em alumínio, revestimento
antiaderente Starflon T1, 22cm de diâmetro,
cabos e alças de baquelite antitérmico, com
capacidade de 0,6L.
Purificador de água na cor branco, com
painel touch, bivolt, compacto, com bandeja
de água removível, três temperaturas de
água: natural, fria e gelada, filtro de carvão
ativado e polipropileno, luz Indicadora de
Filtro Saturado e fluxo contínuo ou
controlado.
Refrigerador doméstico frostfree, 410 litros,
com 2 portas, 220volts, espaço flex, cor
branca,
com
controle
interno
de
temperatura, prateleiras em vidro com
moldura plástica, prateleiras de porta.
gavetas e cestos em plástico injetado, turbo
freezer.
Sanduicheira, na cor preta, toast, 750w,
antiaderente, 220 volts, placas com
revestimento antiaderente esquentam dos
dois lados por igual e ao mesmo tempo, luz
indicadora de funcionamento, luz indicadora
de aquecimento, com função grill, trava de
fechamento e alça para transporte.
Tapete, nas medidas 2,00 x 1,50, em tons
escuros, base com ponteira de ferro e base
antiderrapante.
Smart TV LED, 43", Full HD, Inteligência
Artificial, WebOS 4.5, HDR, Processador
Quad Core, Wifi, Bluetooth e HDMI.
Varal de chão, todo de alumínio, com duas
abas, dobrável, 1.60 m, suporta o peso de
até 15 Kg, quantidade de varetas do centro:
6, quantidade de varetas da aba: 2 abas com

UN

06

R$ 270,00

R$ 1.620,00

UN

01

R$ 518,33

R$ 518,33

UN

04

R$ 60,68

R$ 242,72

UN

04

R$ 879,67

R$ 3.518,68

UN

03

R$ 2.916,00

R$ 8.748,00

UN

01

R$ 126,57

R$ 126,57

UN

01

R$ 178,00

R$ 178,00

UN

02

R$ 2.549,00

UN

04

R$ 176,27

R$ 5.098,00

R$ 705,08
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25

26

27

28

29

30

31
32

33

34
35

3 varetas cada.
Armário para mantimentos, em MDF:
medindo 2,19m alt. X 0,70m larg. X 0,45m
profundidade.
Armário tipo adega com chave, em MDF:
medindo 2,11m alt. X 0,90m larg. X 0,40m
profundidade.
Balcão com portas e prateleiras, em MDF:
medindo 1,00m alt. X 0,75m larg. X 0,45m
prof., com tampo de inox.
Porta vai e vem, com tampo, em MDF:
medindo 0,80m alt. X 0,86m larg. X 0,40m
profundidade.
Portas de abrir, em MDF: medindo (02 de
0,61m alt.) (01 de 0,605m alt.) X 0,70 larg. X
0,25m profundidade
Balcão, em MDF: medindo 0,90m alt. X
1,54m larg. X 0,56m profundidade, com pia
em inox.
Balcão aéreo em MDF: medindo 0,60m alt. X
1,20m larg. X 0,35m profundidade.
Armário para mantimentos em MDF:
medindo 2,20m alt. X 0,40m larg. X 0,35m
profundidade.
Lavadora de roupas, tipo tanquinho,
capacidade 4 kg, 220 volts, com no mínimo 5
programas de lavagem, dispenser para sabão
e filtro para fiapos.
Transformador 2.000VA, entrada 220V, saída
110V
Microfone de lapela, cabo de 1,5m, conexão
PS2 stéreo

UN

01

R$ 1.633,33

R$ 1.633,33

UN

01

R$ 1.670,00

R$ 1.670,00

UN

01

R$ 1.683,33

R$ 1.683,33

UN

01

R$ 563,33

R$ 563,33

UN

03

R$ 188,33

R$ 564,99

UN

01

R$ 2.270,00

UN

01

R$ 853,33

UN

01

R$ 1.197,67

UN

01

R$ 368,91

UN

03

R$ 220,00

R$ 660,00

UN

02

R$ 51,66

R$ 103,32

R$ 2.270,00
R$ 853,33
R$ 1.197,67

R$ 368,91

Observação 01: Na Proposta deverá constar a Marca e Modelo de cada item
cotado;
Observação 02: Os equipamentos devem ter garantia mínima de 12 (doze)
meses;
Observação 03: Os equipamentos devem ser novos e entregues em perfeitas
condições;
Observação 04: O prazo de entrega deverá ser em até 30 (trinta) dias após a
homologação da licitação.
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ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr. (a)......................, portador(a) do RG
nº..................... e do CPF nº.................., a participar da licitação instaurada pelo Município de
Vila Flores/RS, na modalidade de Pregão Presencial, nº 044/2021, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da
empresa.............................., CNPJ nº..................................., bem como formular propostas e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data

____________________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
(firma reconhecida)

________________________________
Nome do dirigente da empresa

Obs.:
Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, de cópia do respectivo contrato
social em vigor ou instrumento equivalente que comprove a capacidade legal do outorgante.
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ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO
Declaro, sob as penas da lei, para fins do Pregão Presencial nº 044/2021, que a
empresa ........................................................., CNPJ nº ....................................., não foi
declarada inidônea, para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
inciso IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como a inexistência de fato superveniente
impeditivo para contratação com o Poder Público, sendo que comunicarei qualquer fato
ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a
atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade
econômico-financeira.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________________
Assinatura do representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ...................................., CNPJ nº ....................................., com sede em
......................................, por seu representante legal ......................., DECLARA, sob as
penas da Lei, para fins de participação em processo licitatório no Município de Vila Flores
-RS, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme inciso VII do Art. 4º
da Lei Federal nº 10520/2002.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________________
Assinatura do representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
- AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE
INOFRMÁTICA E MÓVEIS CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE VILA FLORES, entidade de direito público interno, CNPJ nº 91.566.869/0001-53, sita à
Rua Fabiano Ferretto, 200, Vila Flores/RS, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr.
Evandro Antônio Brandalise, e
CONTRATADA:
(EMPRESA CONTRATADA), CNPJ nº XXXXXXXXXX, localizada na (endereço completo), representada
neste ato por XXXXXXXXXXX.
OBJETO e FUNDAMENTO:
O presente contrato disciplina a AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS, para uso do CONTRATANTE, oriundo do processo de
Licitação nº 150/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 044/2021, regido pela Lei 8.666/93,
nas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
I - PREÇO: A CONTRATADA se obriga, na forma estabelecida no Edital, e nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, cujas condições integram o presente contrato, na entrega de ....., conforme descrições,
especificações e valores a seguir:
(...)
II- FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento das aquisições será a vista (em até 10 dias), contados da
entrega, mediante a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), com o devido aceite do(a)
Secretário(a) competente.
CLÁUSULA SEGUNDA - ENTREGA DO OBJETO
A CONTRATADA entregará os itens na sede do Contratante, sendo que no ato da entrega os mesmos
serão conferidos pelas Secretarias. O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias após a homologação
da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - PROPOSTA
O preço apresentado é o da proposta, não sendo admitidos reajustamentos.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato terá duração pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, conforme art. 57, §1º, II da Lei 8.666/93 e a critério da conveniência e
oportunidade da CONTRATANTE.
Parágrafo Único: havendo prevalência do interesse público, o contrato poderá ser rescindido
unilateralmente, independente do prazo de duração ou da quantidade consumida pelo
CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas da presente avença correrão conforme o estabelecido na confirmação de
16

dotação orçamentária do Pedido de Compras nº 150/2021.
CLÁUSULA SEXTA - FATOS IMPEDITIVOS
Ocorrentes motivos de caso fortuito ou de força maior impeditivos da entrega dos itens, deverá a
Contratada comunicá-las por escrito ao Contratante. Enquanto perdurarem tais motivos, ficam
suspensos os direitos e deveres decorrentes do contrato.
Parágrafo Único: na ocorrência das hipóteses acima, ao CONTRATANTE fica assegurado o direito de
chamar novo fornecedor, respeitadas as condições ou licitações, enquanto perdurar a suspensão.
CLÁUSULA SÉTIMA - QUALIDADE DOS ITENS
Os itens deverão ser entregues conforme apresentado na proposta, sendo que os mesmos poderão
ser recusados e devolvidos até obterem a especificação e qualidade necessária.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:
I- UNILATERALMENTE: determinado por ato unilateral e escrito da Administração, quando prevalecer
o interesse público, sem direito à ressarcimento de prejuízos futuros ao ato da rescisão;
II- AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;
III- JUDICIALMENTE, nos termos da legislação;
IV- Quando ocorrer qualquer das situações previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93;
Parágrafo Primeiro: A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão, nos termos do
art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, os casos do art. 78, inciso 1 a XI, fica estabelecido
multa, em favor do CONTRATANTE, de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Parágrafo Segundo: O contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, na forma
do art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sem que assista a contratada qualquer indenização,
ressalvada aquela prevista no § único art. 59.
CLÁUSULA NONA - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o presente contrato no prazo de 05 (cinco) dias da
homologação da licitação, sujeitará o mesmo a multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do
contrato estimado, para esses efeitos e os da cláusula anterior, no valor da quantidade total da
proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Compete à Contratada:
1. Entregar o objeto deste contrato no prazo e em estrita observância das especificações previstas no
contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal.
2. Manter compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas, inclusive aquelas relativas às especificações.
3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
4. Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência do objeto.
5. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a
fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.
6. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25 %
do valor contratado inicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Compete à Contratante:
1. Exercer a fiscalização do objeto, na forma prevista da Lei 8.666/93.
2. Notificar a Contratada qualquer irregularidade encontrada no objeto entregue.
3. Supervisionar e fiscalizar a entrega do objeto, assegurando-se da boa qualidade do material
entregue.
4. Efetuar os devidos pagamentos à Contratada, mediante a apresentação da devida nota fiscal, de
acordo com o preço, prazos e condições estipuladas.
5. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidas encontradas na
entrega do objeto para que sejam corrigidas ou, eventualmente, feita a substituição.
6. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES
Pelo inadimplemento das obrigações o contratado estará sujeito às seguintes penalidades:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 02 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
Parágrafo Único. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
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 DÉCIMA TERCEIRA - CESSÃO E SUBSTABELECIMENTO DE DIREITOS
Não é permitida a cessão do presente contrato, parcial ou total, sob pena de rescisão e aplicação das
sanções legalmente previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente contrato é de responsabilidade do(a) Secretário(a) Municipal de xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO
A contratada se obriga a manter, durante a execução do contrato, todas as condições e requisitos
atinentes ao objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FUNDAMENTAÇÃO
O contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8.666/93, e alterações, sem prejuízo das demais
legislações pertinentes e Pregão Presencial nº 044/2021.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis, para dirimir litígios decorrentes da presente avença,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em três vias de igual
teor e forma, após lidas e achadas conforme, juntamente com duas testemunhas.
Vila Flores, xx de xxxxxx de 2021.

(CONTRATADA)

Testemunhas:
01) ______________________________
CPF:

EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE
Município de Vila Flores

02) _______________________________
CPF:

Visto:
_______________________________
Denise Arisi
OAB/RS 63.385
Assessora Jurídica

19

