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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E LABO-

RATORIAL, PARA A INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCU-

LOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE – 

RS, LEI MUNICIPAL N º 2281/2020. 

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE/RS – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2020 

DATA E HORA: ABERTURA: 22 de outubro de 2020 às 09h 00min  

LIMITE PARA PROPOSTAS: 08h 59min do dia 22 de outubro de 2020. 

SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

1 – PREÂMBULO  

O Prefeito Municipal de Vista Alegre, Almar Antonio Zanatta, no uso de suas atribuições le-

gais, torna público, para conhecimento dos interessados, que através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br estará realizando PREGÃO ELETRÔNICO, às 09 horas, do 

dia 22 de outubro de 2020, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio designados pela Portaria 

nº 183/2020, de 02/03/2020, objetivando a aquisição de material permanente e laboratorial, 

para a instalação de laboratório para exames de brucelose e tuberculose, junto a Secretaria Mu-

nicipal de Agricultura do município de Vista Alegre – RS, conforme Lei Municipal n º 2281/2020, 

processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do dia 17.07.2002,  De-

creto 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, 

bem como as condições a seguir estabelecidas: 

1.1. DO LOCAL, DATA E HORA: 

 1.1.1. A sessão pública será realizada no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, dar-se-á às 09:00 horas do dia 22 de outubro de 

2020, horário de Brasília/DF. 

 1.1.2. Para a participação neste certame, as empresas deverão apresentar propos-

tas através do site descrito acima até as 08h59min do mesmo dia, horário de Brasília – DF. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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 1.1.3. Somente poderão participar da Sessão Pública os interessados que apresen-

tarem propostas através do site descrito acima, até as 08h59min do dia da abertura da 

Sessão Pública. 

 1.1.4. Ocorrendo decretação de feriado e/ou outro fato superveniente que impeça 

a realização/continuidade desta licitação, o evento será automaticamente transferido para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comuni-

cação. 

2 – DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E LABO-

RATORIAL, PARA A INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCU-

LOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE – 

RS, LEI MUNICIPAL N º 2281/2020, CONFORME QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E VA-

LORES DE PREÇO DE REFERÊNCIA, constantes do Termo de Referência, que acompanha o Edital. 

2.1 Descrição dos Materiais:  

 2.1.1. Material Laboratorial: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço Unitário 

de referência 

Preço Total 

de referência 

1.  500 Un 
Brincos para identificação de bovino: numera-

do, tamanho médio com tarraxa ponta. 
R$ 2,79 R$ 1.395,00 

2.  500 Un 
Brincos para identificação de bovino: não nu-

merados, tamanho médio com tarraxa ponta 
R$ 2,07 R$ 1.035,00 

3.  1 Un 

Cutimetro: exclusive para tuberculose em aço 

inox, com cabo emborrachado, acionamento 

por mola e relógio 

R$ 749,21 R$ 749,21 

4.  2 Un 

Seringa em metal (tipo pistola): com agulha 

hipodérmica, exclusiva para teste de tuberculi-

na e dosador automático de O, 1 cc 

R$ 1.644,59 R$ 3.289,18 

5.  1 Un 

Kit para coleta de sangue a vácuo: com 1.000 

tubos com capacidade de armazenamento de 

10 ml, 1.000 agulha vacutainer 25x0,8 mm e 10 

adaptadores. 

R$ 4.349,18 R$ 4.349,18 

6.  2 Un Alicate: aplicador de brincos de identificação, R$ 217,94 R$ 435,88 
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especificamente para os bovinos. 

7.  1 Un 
Ferro marcador: para identificação de animais, 

tamanho 10 cm marca P (positivo) 
R$ 221,56 R$ 221,56 

8.  1 Un 
Ferro marcador: para identificação de animais, 

tamanho 10 cm, marca V(Vacinados) 
R$ 125,33 R$ 125,33 

9.  1 Un 
Ferro marcador: para identificação de animais, 

tamanho: 10 cm. Numeração 0-9. 
R$ 259,64 R$ 259,64 

10.  1 Un 
Micropipetador automático com dispensador:  

volume fixo microlitro, com 1.000 ponteiras.  
R$ 133,93 R$ 133,93 

11.  1 Un 
Termômetro digital:  máximo e mínimo interno 

e esterno. 
R$ 98,16 R$ 98,16 

12.  1 Un 

Cronômetro digital: - timer digital programável 

com alarme; - marcador de 1 (um) segundo a 

99 minutos e 59 segundos, contagem crescente 

e decrescente, ambas com alarme, com supor-

te traseiro para uso em bancada com função 

relógio, resistente a líquidos, funcionamento 

com bateria, acompanhado por manual de ins-

truções em português. 

R$ 33,93 R$ 33,93 

13.  1 Un 

Placa de Vidro: de 40 cm x 25 cm para exame 

de soro-aglutinação rápida em placa para bru-

celose, quadriculada, com quadrículos de 4,0 

cm x 4,0 cm e ranhura entre quadrículos de 0,5 

cm 

R$ 138,45 R$ 138,45 

14.  1 Un 

Botijão de gás P5 (5Kg); vasilhame novo de 

botijão de gás fabricado em aço novo com ca-

pacidade para 5 Kg de GLP (gás Liquefeito de 

Petróleo) 

R$ 228,63 R$ 228,63 

15.  1 Un 

Caixa para leitura de exames de Brucelose: 

fabricada em MDF, dimensões 40cmx25cm 

feita para placas de brucelose Ruralban, possui 

suporte para lâmpada. 

R$ 221,42 R$ 221,42 

VALOR TOTAL: R$ 12.714,50 
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2.1.2. Material Permanente: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço Unitário 

de referência 

Preço Total 

de referência 

1.  1  Un 

Refrigerador: Tipo geladeira duas portas, frost 

free, capacidade mínimo de 301 e máximo de 

350 litros. Classificação de eficiência energéti-

ca nível A emitido pelo programa Brasileiro de 

Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Me-

trologia, Normalização e Qualidade Industrial 

INMETRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 220 

V, Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mí-

nima de 12 meses. 

R$ 2.575,00 R$ 2.575,00 

2.  1  Un 

Ar Condicionado Split Inverter 9.000 Btus/h: 

frio 220 Volts, Saída de ar vertical, Chassi ino-

xidável, Sistema de Tripla Filtragem, Filtro 

Removível, Desumidificador, Display Digital 

em Led, Selo Procel classificação energética 

Inmetro A, Display Digital na Evaporadora, 

(economia A), controle remoto, Gás R410a, 

Garantia mínima: 1 ano (evaporado-

ra/condensadora) e 3 anos (compressor). 

R$ 1.980,00 R$ 1.980,00 

3.  1 Un 

Mesa escritório: (1,70 x 0,80) cm x 0,74cm alt, 

com 02 gavetas e chaves, tampo, gaveta e saia 

em aglomerado 18mm - acabamento melani-

na texturizada cor "azul " e perfil preto, estru-

tura metálica e sapata niveladora de solo - 

estrutura com pintura cor preta. 

R$ 754,33 R$ 754,33 

4.  1  Un 

Armário de aço: Em chapa 24, com 2 portas 

de abrir com maçaneta e fechadura central, 

com 4 prateleiras com capacidade de 50kg 

cada, sendo 3 removíveis, medindo no míni-

mo 2,00 x 0,90 x 0,40. O objeto deverá ser 

entregue montado. 

R$ 878,97 R$ 878,97 

5.  1 Un  
Cadeira escritório:  ergonômica com braços, 

mod. Executiva, giratória, assento e encosto 
R$ 320,63 R$ 320,63 
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com regulagem de inclinação e de altura, com 

regulagem a gás, giro de 360 graus, espuma 

injetada, espessura mínima de 5 cm, tecido na 

cor preta, estrutura com pintura na cor preta. 

6.   1 Un 

Balcão para pia: 1,20m x 0,85 m, em MDF, 2 

portas, 3 gavetas, sem tampo, na cor branco, 

com uma prateleira interna, acabamento em 

pintura alto brilho, com cinco puxadores, com 

ponteiras fixas cromadas, corrediças e dobra-

diças metálicas, com cinco pés 1 1  

R$ 538,33 R$ 538,33 

7.  1 Un 

Pia em inox: 1,20m comprimento cuba cen-

tral, AISI304 6mm com uma cuba, acabamen-

to acetinado, fabricado no sistema monoblo-

co, sem solda, bordas dobradas ao redor da 

pia para evitar cortes e dar mais resistência, 

tamanho da pia 1200mm x 520 mm de largu-

ra, tamanho da cuba 40cm x 34cm x 14cm 

R$ 196,33 R$ 196,33 

8.  1 Un 

Notebook: Processador Intel® Core™ 

i7/Memória de 16GB /SSD 1Tb/Tela LED/Com 

Teclado numérico/Teclado padrão - em Portu-

guês (Brasil), Sistema Operacional: Microsoft 

Windows 10 Professional 64 bits – Com Mídia 

R$ 6.096,35 R$ 6.096,35 

9.  1 Un 

Impressora Multifuncional Monocromática: 

Funções / Multitarefa suportada: Imprimir, 

copiar, digitalizar; Velocidade de impressão: 

Até 22 ppm Preto; Velocidade de impressão 

da primeira página: Em até 7,3 segundos; Re-

solução de impressão: Preto (Melhor): Até 

600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualidade de 

1200 dpi); Tecnologias de resolução de im-

pressão: HP FastRes 600, HP FastRes 1200 

Idiomas padrão da impressora: PCLmS, URF, 

PWG; Tipo de digitalização: Base plana / CIS; 

Resolução da digitalização: Hardware: Até 600 

x 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi (mono-

R$ 1.894,68 R$ 1.894,68 
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cromático, mesa); Ótica: Até 600 dpi (cores, 

mesa); Até 1200 dpi (monocromático, mesa); 

Modos de Entrada para Digitalização: Digitali-

zação via HP LaserJet Scan (Windows®); HP 

Director (Macintosh) ou software em confor-

midade com TWAIN ou WIA; Formatos dos 

arquivos digitalizados: JPEG, PDF, PNG; Velo-

cidade de cópia: Preto(carta): Até 22 com; 

Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): 

600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi; Conectividade 

padrão: Porta USB 2.0 alta velocidade (dispo-

sitivo); porta rede Fast Ethernet 10/100 Base-

TX incorporada; sem fio; Capacidades de Re-

de: Ethernet 10/100; Capacidade sem fios: 

Padrão (Wi-Fi 802.11b/g/n); Capacidade de 

impressão móvel: Apple AirPrint™; HP ePrint; 

Google Cloud Print 2.0; certificação Mopria; 

Wi-Fi Direct®; Memória: Padrão: 256 MB; Má-

ximo: 256 MB; Velocidade do processador: 

600 MHz; Ciclo de trabalho: Mensal; Carta: 

Até 10.000 páginas; Volume mensal de pági-

nas recomendado: 150 a 1500. 

VALOR TOTAL: R$ 15.234,62 

NOTA 01: Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega, para os itens 01, 02, 08 e 

09 do subitem 2.1.2, que trata dos materiais permanentes. 

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar desta licitação empresas que atenderem todas as exigências constan-

tes 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;  
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3.2.3. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe 

do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único, da 

Lei Federal nº 8.666/93; 

3.2.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empre-

sa 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 apresentarem 

propostas através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, até às 08h59min do dia 22 

de outubro de 2020. 

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, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema ele-

trônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

4 – DO PROCEDIMENTO 

4.1. O modo de disputa adotado para este procedimento será o “Aberto”, na forma dos ar-

tigos 31, inciso I e 32 do Decreto Federal n.º 10.024/19. 

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, desclassificando 

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 eletrôni-

co. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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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 melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferen-

tes 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 ho-

ras, encaminhar proposta atualizada, adequada ao último lance proposto, após a negocia-

ção 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 dispo-

sições do edital. 

4.8. O licitante deverá encaminhar os documentos de HABILITAÇÃO (original ou cópia au-

tenticada) no PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ao Departamento de Licitações e 

Contratos do Município de Vista Alegre - RS, no endereço: Av. Sol da América, 347, Centro, 

em Vista Alegre – RS, CEP: 98415-000. 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELE-

TRÔNICO”, 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 capacida-

de técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabili-

dade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por representan-

te, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Vista Alegre/RS, promotor da 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ain-

da que por terceiros. 

5.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

portal de compras públicas (provedor do sistema), para imediato bloqueio de acesso. 

6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa 

do licitante e subsequentemente encaminhamento da proposta de preços, contendo mar-

ca do produto, valor unitário, e demais informações necessárias, até o horário previsto no 

preâmbulo deste edital, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.  

6.1.1. A proposta de preço será formulada e enviada em formulário específico, ex-

clusivamente por meio do sistema eletrônico. 

6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão fazer esta opção no momen-

to do cadastramento da proposta no sistema eletrônico. 

6.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 

como os lances inseridos durante a sessão pública.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do pregão eletrônico. É de sua inteira responsabilidade o ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 

pelo Pregoeiro ou de sua desconexão com a internet. 

6.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as 

exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como fir-

mes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.6. Os itens de propostas que eventualmente contemplem os equipamentos que não cor-

respondem às especificações contidas no Item 02 - OBJETO, deste edital, serão desconside-

rados. 
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6.7. Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, im-

postos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, traba-

lhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que 

venham a incidir sobre o objeto desta licitação.  

6.8. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo des-

considerada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpre-

tação de parte da licitante.  

6.9. Após o registro das propostas no sistema e a mesma sendo aceita pelo Pregoeiro, a li-

citante não poderá solicitar a desclassificação da proposta, podendo a licitante incorrer em 

alguma penalidade constante no item 15 do presente edital.  

6.9.1. Fica facultado ao Pregoeiro, a aceitabilidade ou não das propostas que esti-

verem com o valor muito abaixo do estipulado, visando evitar a ocorrência citada acima.  

6.10. 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 10 (dez) 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 recebedor dos itens;  

6.11. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formais, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração. 

6.12. Os equipamentos devem atender aos padrões e normas estabelecidas em Lei. 

7 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO: 

7.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início a sessão pública, na data e horário pre-

vistos neste edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 

7.2. O Pregoeiro e sua equipe analisarão o item, desclassificando os em desconformidade 

com os requisitos mínimos estabelecidos neste edital. 
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7.3. O sistema ordenara automaticamente o item das propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lance. 

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES:  

8.1. Depois de classificado o item, o Pregoeiro dará início a fase competitiva (sessão públi-

ca), na data e horário também determinados no preâmbulo deste edital, quando então, as 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

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

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, ob-

servado 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 últi-

mo 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 tem-

po 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 Pregoei-

ro 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, median-

te encaminhamento de aviso pelo sistema (chat). O Pregoeiro informará o tempo de imi-

nência, 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 momento dentro des-

te período, será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

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

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 

dos lances retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados.  
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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 eletrô-

nico a negociação do item com o fornecedor previamente classificado como vencedor, bem 

como decidir sobre a sua aceitação. 

8.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,01 (um centa-

vo), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance 

que cobrir a melhor oferta. 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

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 or-

dem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apu-

ração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  

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 licitante 

declaração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na 

proposta ou demais documentos que julgar necessário, como condição necessária para ad-

judicação 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 direi-

tos, 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. 
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10 – DA HABILITAÇÃO 

10.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá comprovar sua habilitação através do 

envio da documentação, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, digitalizados para o e-mail: lici-

tacaovistalegre@gmail.com e devem indicar no corpo do e-mail a qual licitação pertence. E 

NO PRAZO DE 10 DIAS CORRIDOS 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 confirmada na pá-

gina do órgão que o expediu), na forma do art. 32 da Lei 8.666/93 mediante correspondên-

cia endereçada ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Vista 

Alegre/RS, no endereço: Avenida Sol da América, 347 - Centro, Vista Alegre/RS, CEP 98.415-

000. 

10.2. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. Nas Certidões Negativas ou Positi-

vas com Efeito de Negativa que não apresentarem expressa a data de validade será conside-

rado como prazo de vigência 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua emissão. 

10.3. Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar documentação relativa 

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 co-

merciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de elei-

ção 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 di-

as 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 

mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
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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;  

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 re-

lativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual e Municipal, 

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) Modelo de procuração para credenciamento; 

b) Declaração de Idoneidade e sob as penalidades cabíveis a superveniência de fato im-

peditivo para contratar com o poder público, conforme prescreve o inciso IV, art. 87 

da Lei 8.666/93 e alterações, conforme Anexo III.  

c) 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 cum-

primento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei 

9.854, de 27 de outubro de 1999 (cf. Anexo IV). 

d) Declaração de comprovação do enquadramento em um dos dois regimes, concedi-

dos pela Lei Complementar nº. 123/06 (conforme modelo do Anexo V, ou do Anexo 

VI deste edital), assumindo a responsabilidade sob as penas da Lei, de que, a infor-

mação é verdadeira, assinada pelo Representante Legal e pelo Contador (Carimbo 

com o nº. do CRC). 

e) Declaração de que cumprimento dos requisitos de habilitação, (cf. Anexo V). 
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10.4. Todos os documentos relacionados no item 10.3 deverão estar em vigor, ou seja, den-

tro do prazo de validade, sob pena de inabilitação, sendo que aqueles que não tiverem ex-

presso no mesmo o prazo de validade, serão considerados válidos por 90 (noventa) dias. 

10.5. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original 

ou cópia reprográfica sem autenticação. É facultado ao Pregoeiro a verificação de sua auten-

ticidade através de consulta on-line. Os demais documentos deverão ser apresentados 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 Mu-

nicipal de Vista Alegre/RS, sito a Avenida Sol da América, n º 347, Bairro Centro, /RS, CEP 

98.400-000, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a Sessão do Pregão Eletrônico, em en-

velope fechado e rubricado, com as seguintes indicação externas: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 22 de outubro de 2020 – as 09:00 horas 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 
 

OBS.: A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio proprietário da empresa, 

ou se representante legal, desde que seja anexada procuração. 

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 interessado, 

de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

11 – IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 
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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 ele-

trônico do site www.portaldecompraspublicas.com.br, por escrito entregues no setor de 

protocolo desta Prefeitura em horário de expediente e/ou pelo e-mail: licitacaovistale-

gre@gmail.com.   

11.2. Os esclarecimentos serão recebidos até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o 

recebimento das propostas, exclusivamente, por meio e formulário eletrônico do sistema. 

11.3. Caberá ao Pregoeiro, juntamente com a Comissão de Licitações deste município, de-

cidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.  

11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para rea-

lização do certame. 

11.5. 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 declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o item pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso. 

12.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a lici-

tante e examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação e assim sucessivamen-

te 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 po-

derá ser realizada, depois da adjudicação do(s) item(ns) ao(s) proponente(s) vencedor(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 mani-

festar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do 

sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após a fase de habilitação. 

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 documenta-

ções dos licitantes, sendo de no mínimo 24 horas. 

13.1.2. Não serão aceitas as intenções de recursos cadastradas no andamento da li-

citação, ou seja, antes do prazo final especificado no item 13.1. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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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 Pre-

goeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões de recur-

so, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os parti-

cipantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em 

igual número de dias. O prazo começa a correr do término do prazo da recorrente. Os ori-

ginais deverão ser remetidos por Sedex A/C do Pregoeiro, no endereço informado no subi-

tem 10.1. 

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. Interposto o recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, 

devidamente informados, à autoridade superior. 

13.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicara o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

13.9. Decairá do direito de impugnar perante a Administração os termos desta licitação 

aquele que os aceitando sem objeção venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irre-

gularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

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; 
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 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 CONTRA-

TANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação 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 terceiros, in-

clusive aos defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo;  

 14.2.4. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constan-

tes 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 execução do objeto licita-

do; 

14.2.6. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos bens, inclusive, as rela-

tivas ao seu transporte. 

14.2.7. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de dis-

tribuição dos produtos contratados.  

14.2.8. 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 con-

dição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

14.2.9. Manter durante toda a execução desobrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme in-

ciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993. 

14.2.10. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 

apontadas pelo CONTRATANTE; 
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14.2.13. Fornecer os equipamentos dentro das normas/padrões exigidos, apresen-

tando prazo de garantia, que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses. 

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 pe-

nalidades: 

a) Apresentar documentação falsa para participar no certame: declaração de inidonei-

dade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-

ção Pública pelo prazo de 2 (dois) anos. 

b) Deixar, o licitante da melhor proposta final, de apresentar a documentação exigida 

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 di-

reito 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 execução 

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; 
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h) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Ad-

ministração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o va-

lor atualizado do contrato; 

i) 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 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, respeitado 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, Agência 0630, Ban-

co 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 efe-

tuado. 

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 quita-

ção/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 Municipal 

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 judi-

cialmente. 

15.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa lici-

tante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos 

junto à Prefeitura Municipal, decorrentes das infrações cometidas. 

15.8. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual.  
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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 PARA A ASSINATURA DO CONTRATO  

17.1. É fixado o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do instrumento de contrato, a con-

tar da convocação da empresa; 

17.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo pe-

ríodo, desde que seja feito de forma motivada. 

17.3 Se dentro do prazo, o vencedor da licitação injustificadamente, recusar-se a assinar o 

instrumento de contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a or-

dem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negocia-

ção, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais. 

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 proce-

dimentos legais.  

                       18.1.1 Os equipamentos, objetos do referido Edital deverão ser entregues na 

Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Avenida Sol da América, 347, Centro, Vis-

ta Alegre – RS, no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a emissão de Autorização de 

Fornecimento pelo Município de Vista Alegre RS, atestando sua conformidade. 

18.2. O objeto licitado deverá ser entregue nas quantidades e datas de acordo com a solici-

tação da Secretaria Municipal de Agricultura, 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. 

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. 
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19 – DO PAGAMENTO: 

19.1. O pagamento somente será efetuado no prazo de até 30 (trinta), após a entrega dos 

itens solicitados, mediante fiscalização do responsável pelo recebimento e atestada a con-

formidade do objeto licitado e acompanhado da Nota Fiscal.  

19.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendên-

cia na entrega do item ou quanto a liquidação da obrigação financeira em virtude de pena-

lidade ou inadimplência contratual. 

19.3. O contrato decorrente da presente licitação não sofrerá reajuste de preços, durante 

toda sua vigência. 

Observação 01: No caso de incorreção, será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da 

data de reapresentação da mesma. 

Observação 02: 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 li-

citação, atenderá aos critérios do orçamento vigente sob as rubricas: 

  DOTAÇÃO: 306 

ORGÃO: 09 – Secretaria Municipal da Agricultura 

UNIDADE: 01 – FAM  

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.109.02.037 – Equipamentos e Material Permanente 

RECURSO: 1 – Livres 

CATEGORIA: 4.4.90.52.00 – 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 proces-

so, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar origi-

nalmente da proposta. 

21.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos 

ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 
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21.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condi-

ções 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 legisla-

ção em vigor. 

21.5. O Município de Vista Alegre/RS se reserva o de anular ou revogar a presente licitação, 

no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

21.6. Informações complementares e/ou esclarecimentos deverão ser solicitados por es-

crito, podendo ser encaminhados por correios, ao Departamento de Licitações e Contratos 

da Prefeitura Municipal de Vista Alegre/RS, sito a Avenida Sol da América, 347, Centro, Vis-

ta 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 realiza-

ção desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova co-

municação. 

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamen-

to do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compre-

ensão 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 am-

pliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato;  

21.10 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação;  

 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 do-

cumento 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 irrelevantes, não fi-

ram o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da li-

citação;  
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21.11.3. Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessá-

rios ao entendimento de suas propostas;  

21.11.4. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deve-

rão 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 Li-

citações as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.  

21.13.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará deca-

dência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a lici-

tação.  

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 vigência da 

sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se ao Município de Rodeio Bo-

nito/RS, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a lici-

tação 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. 

21 – ANEXOS DO EDITAL 

 Anexo I – Termo de Referência. 

 Anexo II – Modelo de Procuração para Credenciamento. 

 Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade. 

 Anexo IV – Modelo de declaração de não empregar menor. 

 Anexo V – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 Anexo VI – Modelo de declaração, inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

 1993.  

 Anexo VII – Modelo do Enquadramento para ME’s ou EPP’s. 

http://www.pmvistaalegre.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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 Anexo VIII – Modelo da Proposta de Preços Ajustada ao Lance Final.  

 Anexo IX – Minuta do Contrato. 

Vista Alegre – RS, 07 de outubro de 2020. 

  

______________________________________ 

Almar Antonio Zanatta 

Prefeito Municipal 

 

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

Em ____-_____-______.  Assessor Jurídico 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020  

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E LABO-

RATORIAL, PARA A INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCU-

LOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE – 

RS, LEI MUNICIPAL N º 2281/2020, CONFORME QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E VA-

LORES DE REFERENCIA, ABAIXO: 

1.1 Descrição dos Materiais:  

 1.1.1. Material Laboratorial: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço Unitário 

de referência 

1.  500 Un 
Brincos para identificação de bovino: numerado, tama-

nho médio com tarraxa ponta. 
R$ 2,79 

2.  500 Un 
Brincos para identificação de bovino: não numerados, 

tamanho médio com tarraxa ponta 
R$ 2,07 

3.  1 Un 
Cutimetro: exclusive para tuberculose em aço inox, com 

cabo emborrachado, acionamento por mola e relógio 
R$ 749,21 

4.  2 Un 

Seringa em metal (tipo pistola): com agulha hipodérmica, 

exclusiva para teste de tuberculina e dosador automático 

de O, 1 cc 

R$ 1.644,59 

5.  1 Un 

Kit para coleta de sangue a vácuo: com 1.000 tubos com 

capacidade de armazenamento de10 ml, 1.000 agulha 

vacutainer 25x0,8 mm e 10 adaptadores. 

R$ 4.349,18 

6.  2 Un 
Alicate: aplicador de brincos de identificação, especifica-

mente para os bovinos. 
R$ 217,94 

7.  1 Un  
Ferro marcador: para identificação de animais, tamanho 

10 cm marca P (positivo) 
R$ 221,56 

8.  1 Un  
Ferro marcador: para identificação de animais, tamanho 

10 cm, marca V(Vacinados) 
R$ 125,33 
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9.  1 Un  
Ferro marcador: para identificação de animais, tamanho: 

10 cm. Numeração 0-9. 
R$ 259,64 

10.  1 Un  
Micropipetador automático com dispensador:  volume 

fixo microlitro, com 1.000 ponteiras.  
R$ 133,93 

11.  1 Un  Termômetro digital:  máximo e mínimo interno e esterno. R$ 98,16 

12.  1 Un  

Cronômetro digital: - timer digital programável com alar-

me; - marcador de 1 (um) segundo a 99 minutos e 59 se-

gundos, contagem crescente e decrescente, ambas com 

alarme, com suporte traseiro para uso em bancada com 

função relógio, resistente a líquidos, funcionamento com 

bateria, acompanhado por manual de instruções em por-

tuguês. 

R$ 33,93 

13.  1 Un  

Placa de Vidro: de 40 cm x 25 cm para exame de soro-

aglutinação rápida em placa para brucelose, quadriculada, 

com quadrículos de 4,0 cm x 4,0 cm e ranhura entre qua-

drículos de 0,5 cm 

R$ 138,45 

14.  1 Un  

Botijão de gás P5 (5Kg); vasilhame novo de botijão de gás 

fabricado em aço novo com capacidade para 5 Kg de GLP 

(gás Liquefeito de Petróleo) 

R$ 228,63 

15.  1 Un  

Caixa para leitura de exames de Brucelose: fabricada em 

MDF, dimensões 40cmx25cm feita para placas de brucelo-

se Ruralban, possui suporte para lâmpada. 

R$ 221,42 

  

  1.1.2. Material Permanente: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço Unitário 

de referência 

1.  1  Un 

Refrigerador: Tipo geladeira duas portas, frost free, capa-

cidade mínimo de 301 e máximo de 350 litros. Classifica-

ção de eficiência energética nível A emitido pelo programa 

Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INME-

TRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 220 V, Utiliza gás Ci-

clo/Isopentano. Garantia mínima de 12 meses. 

R$2.575,00 

2.  1  Un 
Ar Condicionado Split Inverter 9.000 Btus/h: frio 220 

Volts, Saída de ar vertical, Chassi inoxidável, Sistema de 
R$ 1.980,00 
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Tripla Filtragem, Filtro Removível, Desumidificador, Dis-

play Digital em Led, Selo Procel classificação energética 

Inmetro A, Display Digital na Evaporadora, (economia A), 

controle remoto, Gás R410a, Garantia mínima: 1 ano 

(evaporadora/condensadora) e 3 anos (compressor). 

3.  1 Un 

Mesa escritório: (1,70 x 0,80) cm x 0,74cm alt, com 02 

gavetas e chaves, tampo, gaveta e saia em aglomerado 

18mm - acabamento melanina texturizada cor "azul " e 

perfil preto, estrutura metálica e sapata niveladora de solo 

- estrutura com pintura cor preta. 

R$ 754,33 

4.  1  Un 

Armário de aço: Em chapa 24, com 2 portas de abrir com 

maçaneta e fechadura central, com 4 prateleiras com ca-

pacidade de 50kg cada, sendo 3 removíveis, medindo no 

mínimo 2,00 x 0,90 x 0,40. O objeto deverá ser entregue 

montado. 

R$ 878,97 

5.  1 Un  

Cadeira escritório:  ergonômica com braços, mod. Execu-

tiva, giratória, assento e encosto com regulagem de incli-

nação e de altura, com regulagem a gás, giro de 360 graus, 

espuma injetada, espessura mínima de 5 cm, tecido na cor 

preta, estrutura com pintura na cor preta. 

R$ 320,63 

6.   1 Un 

Balcão para pia: 1,20m x 0,85 m, em MDF, 2 portas, 3 ga-

vetas, sem tampo, na cor branco, com uma prateleira in-

terna, acabamento em pintura alto brilho, com cinco pu-

xadores, com ponteiras fixas cromadas, corrediças e do-

bradiças metálicas, com cinco pés 1 1  

R$ 538,33 

7.  1 Un 

Pia em inox: 1,20m comprimento cuba central, AISI304 

6mm com uma cuba, acabamento acetinado, fabricado no 

sistema monobloco, sem solda, bordas dobradas ao redor 

da pia para evitar cortes e dar mais resistência, tamanho 

da pia 1200mm x 520 mm de largura, tamanho da cuba 

40cm x 34cm x 14cm 

R$ 196,33 

8.  1 Un 

Notebook: Processador Intel® Core™ i7/Memória de 16GB 

/SSD 1Tb/Tela LED/Com Teclado numérico/Teclado padrão 

- em Português (Brasil), Sistema Operacional: Microsoft 

Windows 10 Professional 64 bits – Com Mídia 

R$ 6.096,35 
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9.  1 Un 

Impressora Multifuncional Monocromática: Funções / 

Multitarefa suportada: Imprimir, copiar, digitalizar; Velo-

cidade de impressão: Até 22 ppm Preto; Velocidade de 

impressão da primeira página: Em até 7,3 segundos; Reso-

lução de impressão: Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi, HP 

FastRes 1200 (qualidade de 1200 dpi); Tecnologias de re-

solução de impressão: HP FastRes 600, HP FastRes 1200; 

Idiomas padrão da impressora: PCLmS, URF, PWG; Tipo de 

digitalização: Base plana / CIS; Resolução da digitalização: 

Hardware: Até 600 x 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi 

(monocromático, mesa); Ótica: Até 600 dpi (cores, mesa); 

Até 1200 dpi (monocromático, mesa); Modos de Entrada 

para Digitalização: Digitalização via HP LaserJet Scan (Win-

dows®); HP Director (Macintosh) ou software em confor-

midade com TWAIN ou WIA; Formatos dos arquivos digita-

lizados: JPEG, PDF, PNG; Velocidade de cópia: Preto(carta): 

Até 22 com; Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): 

600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi; Conectividade padrão: Porta 

USB 2.0 alta velocidade (dispositivo); porta rede Fast 

Ethernet 10/100 Base-TX incorporada; sem fio; Capacida-

des de Rede: Ethernet 10/100; Capacidade sem fios: Pa-

drão (Wi-Fi 802.11b/g/n); Capacidade de impressão mó-

vel: Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; 

certificação Mopria; Wi-Fi Direct®; Memória: Padrão: 256 

MB; Máximo: 256 MB; Velocidade do processador: 600 

MHz; Ciclo de trabalho: Mensal; Carta: Até 10.000 páginas 

Volume mensal de páginas recomendado: 150 a 1500  

R$ 1.894,68 

NOTA 01: Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega, para os itens 01, 02, 08 e 

09 do subitem 2.1.2, que trata dos materiais permanentes. 

2. Da entrega dos Equipamentos:  

2.1. Do local para recebimento: 
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 Os objetos licitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Agricultura, 

localizado na Avenida Sol da América, 347, Centro, Vista Alegre – RS, nas quantidades e da-

tas de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. 

2.2. Do prazo para entrega:  

 O prazo de entrega desta licitação será de até 10 (dez) dias, após a emissão da or-

dem de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

4. Da Dotação Orçamentária: 

DOTAÇÃO: 306 

ORGÃO: 09 – Secretaria Municipal da Agricultura 

UNIDADE: 01 – FAM  

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.109.02.037 – Equipamentos e Material Permanente 

RECURSO: 1 – Livres 

CATEGORIA: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 

5. Do Pagamento:  

 O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, em até 30 (trinta) 

dias após a entrega dos objetos solicitados, mediante a apresentação de nota fiscal eletrônica. 

6. Da Vigência:  

 O presente terá vigência até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de assinatura do 

contrato. 
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ANEXO – II 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020  

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

 À Equipe de Apoio, 

 Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da empresa), com sede (en-

dereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº. ....., e Inscrição Estadual nº. ......, representada, neste 

ato, por seu(s) ..... , (qualificação(ões)...... do(s) outorgantes(s) Sr.(a)....., Cédula de Identidade RG 

nº. .... e CPF nº. ....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o(a) Sr.(a) ....... , (qualifi-

cação), Cédula de Identidade RG nº. ... e CPF nº. ..... , a quem confere(imos) amplos poderes para 

representar a (Razão Social da Empresa), perante o Município de Vista Alegre/RS, no que se referir 

ao Pregão Eletrônico nº. 0___ / 20___ , especialmente para tomar toda e qualquer decisão duran-

te as fases do Pregão, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS RE-

QUISITOS DE HABILITAÇÃO, oferecer/assinar PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILI-

TAÇÃO em nome da Outorgante, formular lances na etapa de lances, negociar a redução de preço, 

manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao 

final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, firmar contrato em 

nome da Outorgante, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 

Outorgante. 

A presente procuração é válida até o final do processo do Pregão Eletrônico nº. ____ /20____, 

inclusive a execução total do contrato. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

_____________, ____ de ____________ de 20__. 

_________________________________ 

Diretor Sócio-Gerente ou Equivalente. 

(Reconhecer Firma) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020  

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

Ao  

Município de Vista Alegre 

PREGÃO ELETRÔNICO N°32/2020 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E LABORATORIAL, PA-

RA A INSTALAÇÃO DE LABORA-TÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE, JUNTO A SE-

CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE – RS, LEI MUNICIPAL N º 

2281/2020. 

A empresa ________________________________, através de seu Diretor ou Responsável Legal Sr. 

___________________________________, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada ini-

dônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

_________________________, ______ de __________________ de 2020. 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

(Firma reconhecida) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

............................................................................................................................. Inscrito 

no CNPJnº............................................................................, 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 2020. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

  

  

                       (Nome da empresa) ......................................................................., CNPJ n.º 

...................................................., sediada.............................................(endereço  completo), decla-

ra, 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 e entrega os envelopes contendo a 

indicação do objeto e do preço oferecidos.  

  

  

  

--------------------------------------------------- 

Local e Data 

 

 

  

  

  

  

      -------------------------------------------------------- 

Nome e Identificação do declarante 

Assinatura responsável legal 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020 

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, 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 Públi-

cos da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, exercendo funções de gerência, administração ou to-

mada de decisão. 

 

......................................................, ......... de ....................................... de 2020. 

 

 

___________________________________ 

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 rele-

vante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (ME’s ou EPP’s) (MODELO)  

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

 

 

 À Equipe de Apoio, 

  

 

 Declaro, sob as penas da lei, que a licitante .........................................................., CNPJ nº. 

.........................., se enquadra na definição do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, pelo que 

pretende EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA, conferido por esta Lei e que, para tanto, atende 

suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes do § 

4º do artigo 3º. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

__________________, ____ de ___________ de 20__. 
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ANEXO VIII 

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA AO LANCE FINAL (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de material permanente e laboratorial, 

para a instalação de laboratório para exames de brucelose e tuberculose, junto a Secretaria Muni-

cipal de Agricultura do município de Vista Alegre – RS,  Lei Municipal n º 2281/2020 CONFORME 

QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, MARCA E VALORES DA PROPOSTA COMERCIAL ABAI-

XO: 

1.1 Descrição dos Materiais:  

 1.1.1. Material Laboratorial: 

Item Quant Und Especificação do Material Marca 
Preço Uni-

tário (R$) 

Preço Total 

(R$) 

1.  500 Un 

Brincos para identificação de bovino: nu-

merado, tamanho médio com tarraxa pon-

ta. 

 

  

2.  500 Un 

Brincos para identificação de bovino: não 

numerados, tamanho médio com tarraxa 

ponta 

 

  

3.  1 Un 

Cutimetro: exclusive para tuberculose em 

aço inox, com cabo emborrachado, acio-

namento por mola e relógio 

 

  

4.  2 Un 

Seringa em metal (tipo pistola): com agu-

lha hipodérmica, exclusiva para teste de 

tuberculina e dosador automático de O, 1 

cc 

 

  

5.  1 Un 

Kit para coleta de sangue a vácuo: com 

1.000 tubos com capacidade de armaze-

namento de10 ml, 1.000 agulha vacutainer 

25x0,8 mm e 10 adaptadores. 

 

  

6.  2 Un Alicate: aplicador de brincos de identifica-    
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ção, especificamente para os bovinos. 

7.  1 Un 
Ferro marcador: para identificação de 

animais, tamanho 10 cm marca P (positivo) 

 
  

8.  1 Un 

Ferro marcador: para identificação de 

animais, tamanho 10 cm, marca 

V(Vacinados) 

 

  

9.  1 Un 
Ferro marcador: para identificação de 

animais, tamanho: 10 cm. Numeração 0-9. 

 
  

10.  1 Un 

Micropipetador automático com dispen-

sador:  volume fixo microlitro, com 1.000 

ponteiras.  

 

  

11.  1 Un 
Termômetro digital:  máximo e mínimo 

interno e esterno. 

 
  

12.  1 Un 

Cronômetro digital: - timer digital pro-

gramável com alarme; - marcador de 1 

(um) segundo a 99 minutos e 59 segundos, 

contagem crescente e decrescente, ambas 

com alarme, com suporte traseiro para uso 

em bancada com função relógio, resisten-

te a líquidos, funcionamento com bateria, 

acompanhado por manual de instruções 

em português. 

 

  

13.  1 Un 

Placa de Vidro: de 40 cm x 25 cm para 

exame de soro-aglutinação rápida em pla-

ca para brucelose, quadriculada, com qua-

drículos de 4,0 cm x 4,0 cm e ranhura en-

tre quadrículos de 0,5 cm 

 

  

14.  1 Un 

Botijão de gás P5 (5Kg); vasilhame novo 

de botijão de gás fabricado em aço novo 

com capacidade para 5 Kg de GLP (gás Li-

quefeito de Petróleo) 

 

  

15.  1 Un 

Caixa para leitura de exames de Brucelo-

se: fabricada em MDF, dimensões 

40cmx25cm feita para placas de brucelose 

Ruralban, possui suporte para lâmpada. 
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VALOR TOTAL (R$):  

2.1.2. Material Permanente: 

Item Quant Und Especificação do Material Marca 
Preço Uni-

tário (R$) 

Preço Total 

(R$) 

1.  1  Un 

Refrigerador: Tipo geladeira duas portas, 

frost free, capacidade mínimo de 301 e 

máximo de 350 litros. Classificação de efi-

ciência energética nível A emitido pelo 

programa Brasileiro de Etiquetagem PBE 

do Instituto Nacional de Metrologia, Nor-

malização e Qualidade Industrial INME-

TRO, cor BRANCA ou INOX, tensão 220 V, 

Utiliza gás Ciclo/Isopentano. Garantia mí-

nima de 12 meses. 

 

  

2.  1  Un 

Ar Condicionado Split Inverter 9.000 

Btus/h: frio 220 Volts, Saída de ar vertical, 

Chassi inoxidável, Sistema de Tripla Filtra-

gem, Filtro Removível, Desumidificador, 

Display Digital em Led, Selo Procel classifi-

cação energética Inmetro A, Display Digital 

na Evaporadora, (economia A), controle 

remoto, Gás R410a, Garantia mínima: 1 

ano (evaporadora/condensadora) e 3 anos 

(compressor). 

 

  

3.  1 Un 

Mesa escritório: (1,70 x 0,80) cm x 0,74cm 

alt, com 02 gavetas e chaves, tampo, gave-

ta e saia em aglomerado 18mm - acaba-

mento melanina texturizada cor "azul " e 

perfil preto, estrutura metálica e sapata 

niveladora de solo - estrutura com pintura 

cor preta. 

 

  

4.  1  Un 

Armário de aço: Em chapa 24, com 2 por-

tas de abrir com maçaneta e fechadura 

central, com 4 prateleiras com capacidade 

de 50kg cada, sendo 3 removíveis, medin-
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do no mínimo 2,00 x 0,90 x 0,40. O objeto 

deverá ser entregue montado. 

5.  1 Un  

Cadeira escritório:  ergonômica com bra-

ços, mod. Executiva, giratória, assento e 

encosto com regulagem de inclinação e de 

altura, com regulagem a gás, giro de 360 

graus, espuma injetada, espessura mínima 

de 5 cm, tecido na cor preta, estrutura 

com pintura na cor preta. 

 

  

6.   1 Un 

Balcão para pia: 1,20m x 0,85 m, em MDF, 

2 portas, 3 gavetas, sem tampo, na cor 

branco, com uma prateleira interna, aca-

bamento em pintura alto brilho, com cinco 

puxadores, com ponteiras fixas cromadas, 

corrediças e dobradiças metálicas, com 

cinco pés 1 1  

 

  

7.  1 Un 

Pia em inox: 1,20m comprimento cuba 

central, AISI304 6mm com uma cuba, aca-

bamento acetinado, fabricado no sistema 

monobloco, sem solda, bordas dobradas 

ao redor da pia para evitar cortes e dar 

mais resistência, tamanho da pia 1200mm 

x 520 mm de largura, tamanho da cuba 

40cm x 34cm x 14cm 

 

  

8.  1 Un 

Notebook: Processador Intel® Core™ 

i7/Memória de 16GB /SSD 1Tb/Tela 

LED/Com Teclado numérico/Teclado pa-

drão - em Português (Brasil), Sistema Ope-

racional: Microsoft Windows 10 Professio-

nal 64 bits – Com Mídia 

 

  

9.  1 Un 

Impressora Multifuncional Monocromáti-

ca: Funções / Multitarefa suportada: Im-

primir, copiar, digitalizar; Velocidade de 

impressão: Até 22 ppm Preto 

Velocidade de impressão da primeira pá-
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gina: Em até 7,3 segundos; Resolução de 

impressão: Preto (Melhor): Até 600 x 600 

dpi, HP FastRes 1200 (qualidade de 1200 

dpi); Tecnologias de resolução de impres-

são: HP FastRes 600, HP FastRes 1200; 

Idiomas padrão da impressora: PCLmS, 

URF, PWG; Tipo de digitalização: Base pla-

na / CIS; Resolução da digitalização: 

Hardware: Até 600 x 600 dpi (cores, mesa); 

Até 1200 dpi (monocromático, mesa); Óti-

ca: Até 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi 

(monocromático, mesa); Modos de Entra-

da para Digitalização: Digitalização via HP 

LaserJet Scan (Windows®); HP Director 

(Macintosh) ou software em conformidade 

com TWAIN ou WIA; Formatos dos arqui-

vos digitalizados: JPEG, PDF, PNG; Veloci-

dade de cópia: Preto(carta): Até 22 com; 

Resolução de cópia: Preto (textos e gráfi-

cos): 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi; Conecti-

vidade padrão: Porta USB 2.0 alta veloci-

dade (dispositivo); porta rede Fast Ether-

net 10/100Base-TX incorporada; sem fio; 

Capacidades de Rede: Ethernet 10/100 

Capacidade sem fios: Padrão (Wi-Fi 

802.11b/g/n); Capacidade de impressão 

móvel: Apple AirPrint™; HP ePrint; Google 

Cloud Print 2.0; certificação Mopria; Wi-Fi 

Direct®; Memória: Padrão: 256 MB; Máxi-

mo: 256 MB; Velocidade do processador: 

600 MHz; Ciclo de trabalho: Mensal; Carta: 

Até 10.000 páginas; Volume mensal de 

páginas recomendado: 150 a 1500  

VALOR TOTAL (R$):  

Total Geral por extenso R$ ............ (.....................................................................); 
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NOTA 01: Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega, para os itens 01, 02, 08 e 

09 do subitem 2.1.2, que trata dos materiais permanentes. 

Obs.: Nos valores acima deverão estar compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e 

seguros, quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou indiretamente, 

decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus Anexos.   

Dados do Proponente: 

Nome:______________________________________________________________________ 

CNPJ: ____.______.______/_______-____             Inscrição Estadual:____________________  

Razão Social: ________________________________________________________________ 

Endereço Completo: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ______________________________________ 

Prazo de entrega (____________________________________________________________) 

Local e data: ______________________________________________. 

Dados Bancários: 

Banco: _________________________________________  

Agencia nº: __________________________  Conta nº. ____________________ 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

__________________, ____ de ____________ de 20__. 
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__________________________________________________ 

Assinatura responsável legal e carimbo da Empresa 

 

ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020  

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

 

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 Ale-

gre, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Almar Anto-

nio Zanatta, CI nº. 3021486943, CPF nº. 343.513.530-15, 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 

Municipal 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 julho 

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 alterações posteriores e no 

Pregão Eletrônico nº 32/2020 - Processo Administrativo/Licitatório nº 86/2020, pelos termos da 

proposta da CONTRATADA, datada de _____ de ____________ de _______, que integram e com-

pletam este instrumento, e pelas cláusulas expressas a seguir. 
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III – OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E LABORATORI-

AL, PARA A INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE, JUN-

TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE – RS, LEI MU-

NICIPAL Nº 2281/2020. 

A CONTRATADA compromete-se a fornecer ao CONTRATANTE o equipamento, de acordo 

com as especificações, quantidade, marca, modelo, e valor, a seguir descrito, conforme tabela a 

seguir: 

2.1 Especificação dos materiais: 

Item Quant Un 
Especificação do  

Equipamento 

Marca e Mode-

lo  

Valor Unit 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

       

       

Valor Total  

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO:  

3.1. A entrega do objeto licitado deverá ser realizada em até 10 (dez) dias corridos após a emissão 

da autorização de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Vista Alegre - RS.  

3.2. A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Agricultura, localizado na Avenida 

Sol da América, 347, 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 quaisquer outros acrésci-

mos 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, sujeitando-se às penalidades 

previstas neste edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias:   

 DOTAÇÃO: 306 
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ORGÃO: 09 – Secretaria Municipal da Agricultura 

UNIDADE: 01 – FAM  

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.109.02.037 – Equipamentos e Material Permanente 

RECURSO: 1 – Livres 

CATEGORIA: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 

CLAUSULA 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 contratado, 

com a apresentação de nota fiscal eletrônica. 

c) Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos produtos ou implica-

rá 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 visualização, a 

indicação do número do Contrato Administrativo e o número do Pregão Eletrônico, a fim 

de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fis-

cal para pagamento.  

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE:  

 Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis; 

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 contra-

to, obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a contratante e seus prepostos, 

isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho decor-

rentes da entrega, sejam eles de natureza civil ou criminal.  

b) A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à contratante, a seus 

servidores ou a terceiros, na execução do fornecimento e pela má qualidade do objeto en-

tregue, 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 recebimento.  
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d) A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condi-

ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especi-

ficações.  

e) Entregar os produtos no prazo e locais indicados pela contratante acompanhado da respec-

tiva nota fiscal.  

f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do equipamento, de acordo com o Có-

digo de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990).  

g) Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos que julgar necessário.  

h) Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos.  

i) Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado.  

j) Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os refe-

rentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.  

k) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, 

até 25% do valor contratado inicialmente.  

l) Quanto aos materiais permanentes, apresentar garantia de no mínimo 12 (doze) meses a 

contar da entrega. 

5.2. Constituem responsabilidades da CONTRATANTE:  

a) Informar a contratada sobre o local a serem entregues os equipamentos.  

b) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades encontra-

das nos materiais entregues para que sejam substituídos.  

c) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicita-

dos pelo fornecedor.  

d) Assegurar-se da boa qualidade dos equipamentos entregues.  

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar 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 con-

tratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
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II – Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 O prazo de vigência do presente contrato será a contar da data de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2020; 

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 Federal 8.666, de 

21 de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a contratada somente pelos obje-

tos já fornecidos, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou qualquer outro títu-

lo, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos preceitos 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; 

IV – Declaração de Inidoneidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO: 

 O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

através da Secretaria Municipal Adjunto da Agricultura, Sr. Vilson Zanatta Junior, CPF nº 

036.397.930-13, como gestor do contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contra-

tual e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Co-
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marca de Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegi-

ado 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 2020. 

 

 

    ______________________________             ____________________________ 

          ALMAR ANTONIO ZANATTA                            XXXXXXXXXXXXXXXX 

                  Prefeito Municipal                                    Contratada 

         

 

     ________________________                                                ________________________ 

       Visto da Assessoria Jurídica                                                         Vilson Zanatta Junior 

              Assessor Jurídico                                                                      Gestor do Contrato 

 

Testemunhas: 

 

 

 

A ______________________________     B______________________________ 


