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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO 

NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2020 

DATA E HORA DA ABERTURA: 03 de dezembro de 2020 às 09h 00min 

1 – PREÂMBULO 

1.1. O Prefeito Municipal de Vista Alegre, Almar Antonio Zanatta, no uso de suas atri-

buições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 ho-

ras, do dia 03 de dezembro de 2020, na sala do Departamento de licitações da Pre-

feitura Municipal de Vista Alegre - RS, localizada na Avenida Sol da América, 347, se 

reunirão o pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 183/2020, 

de 02/03/2020, objetivando a aquisição de equipamento para uso nas atividades da 

Secretaria Municipal de Agricultura , processando-se essa licitação nos termos da Lei 

Federal nº 10.520/2002, do dia 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006 do dia 

14.12.2006, e dos Decreto Municipais nº 19 de 23 de março de 2007 e o de n º 

37/2018 de 29 de maio de 2018, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/1993, do dia 21.06.1993 e respectivas alterações posteriores. 

1.2. O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preços e envelope con-

tendo a documentação de habilitação, dar-se-á até às 09:00 horas do dia 03 de de-

zembro, horário este que será realizado credenciamento das empresas e abertura 

das propostas com início da disputa de lances.  

2 – DO OBJETO 

 Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO 

NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME QUANTIDA-

DE, ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA E VALOR DE REFERÊNCIA ABAIXO, constantes do Termo de 

Referência, que acompanha o Edital: 

2.1 Especificação dos Materiais: 

2.1.1 Material Permanente:  
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Item Quant Und Especificação do Material 
Preço Unitário 

de referência 

Preço Total de 

referência 

1.  1  Un 

Descascador de mandioca de 1 bo-

cal: 

*Capacidade de produção: 750 raí-

zes/hora (dependendo do operador 

e do formato da raiz); 

*Potência instalada: 0,75 Kw (1cv); 

*Tensão de alimentação: 220V/60hz, 

monofásico, plug macho 2p+a 20A; 

*Dimensão: C:950mm, L: 690mm e 

A:1.100mm; 

*Consumo de água: 05 – 10lt/min; 

*Peso máquina: 108kg; 

*Estrutura em inox; 

*Descrição geral de operação e uso: 

O equipamento descasca mandioca 

lavada de 20mm a 100mm de diâ-

metro, e comprimento de 100mm a 

700mm, com regulagem automática 

de diâmetro e comprimento. O 

equipamento deve possuir ajuste 

manual das navalhas conforme a 

espessura da casca, que permite 

ajuste personalizado conforme a 

variedade da raiz de mandioca. Pos-

sui esteira de polietileno de 240mm 

de largura para o transporte da 

mandioca descascada. Construída 

em aço inox.  

R$ 34.333,00 R$ 34.333,00 

VALOR TOTAL: R$ 34.333,00 

NOTA 01: Garantia de no mínimo 03 (três) meses a contar da entrega do equipamento.  
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3 – DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender o item 8 deste Edital, 

deverá apresentar a proposta de preços e documentos de habilitação em envelopes distin-

tos, lacrados, identificados, respectivamente, como de envelope n° 01 "PROPOSTA" e enve-

lope n° 02 "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", para o que se sugere a seguinte inscrição: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

NOME DA EMPRESA: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 03 de dezembro de 2020 – as 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

NOME DA EMPRESA: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 03 de dezembro de 2020 – as 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro e sua 

equipe de apoio, no dia, até a hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, 

diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regu-

larmente constituído, que, devidamente identificado e credenciado, será o único ad-

mitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

4.2. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de do-

cumento de identidade, ou documento equivalente 
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4.3. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.4 deverá 

ser apresentada fora dos envelopes. 

 4.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 4.4.1. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio 

ou assemelhado, deverá apresentar: 

4.4.1.1. Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, de-

vidamente registrado; 

4.4.1.2. Documento de eleição de seus administradores, em se tratan-

do de sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

4.4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de dire-

toria em exercício, no caso de sociedade civil; 

4.4.1.4. Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus pode-

res para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investi-

dura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tra-

tando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

4.4.1.5. Registro comercial, se empresa individual. 

4.4.1.6. Tratando-se de MEI – Microempreendedor Individual, apre-

sentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI). 

4.4.2. Se representada por procurador, deverá apresentar: 

4.4.2.1. Instrumento público de procuração ou instrumento particular, 

este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mí-

nimos previstos no artigo 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da 

empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 

procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para for-

mular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certa-

me em nome da proponente; 

4.4.2.2. Carta de credenciamento outorgado pelo representante legal 

da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formula-

ção de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certa-

me. 

Observação: Em ambos os casos (4.4.1 e 4.4.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 
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4.5. Para exercer os direitos de ofertar lances ou manifestar intenção de recorrer, é 

obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à 

licitação. 

4.6. As interessadas, ou seus representantes legais, deverão apresentar declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos nes-

te Edital de Pregão, conforme estabelece o inciso VII do art. 4º da Lei n º 10.520, de 

17 de julho de 2002. MODELO DE DECLARAÇÃO – Anexo – IV. 

4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretender utilizar os benefí-

cios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, disciplinados 

neste edital, deverá apresentar, no momento do credenciamento DECLARAÇÃO fir-

mada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de peque-

no porte, juntamente com a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. A de-

claração deverá ser apresentada, fora dos envelopes, no momento do credenciamen-

to. 

4.7.1. As cooperativas que tenha auferido no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

gozarão dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, conforme disposto no artigo 34, da Lei 11.488/2007, desde que 

também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração firmada por contador, de que se enquadra no limite de receita 

referida acima. 

4.8. Todos os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresenta-

dos em original ou em cópia autenticada, podendo a autenticação ser realizada por 

Servidor Público da Administração Municipal. 

4.9. O reconhecimento de firma por servidor público deste município (item 4.4, Alí-

nea “4.4.2.1” e “4.4.2.2”) se dará mediante apresentação de qualquer documento 

em original ou em cópia autenticada em que conste a assinatura do outorgante, 

que possibilite o reconhecimento por semelhança. Lei 13.726, de 08 de outubro de 

2018. 

OBS: DEVIDO AO COVID-19, SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DURANTE A SESSÃO 

PÚBLICA DO PREGÃO. 

5 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
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5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das li-

citantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicial-

mente, receberá os envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO e envelope nº 02 – DO-

CUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

 5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 

será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das empresas interessadas, as quais de-

verão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame. 

 5.4. Apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação. (Anexo – IV); 

5.5. Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a 

sua conferência e posterior rubrica. 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. A proposta de preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados 

no local, dia e hora determinados, em envelope devidamente lacrado e rubricado no 

fecho, e conter, em sua parte externa, os dizeres:   

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

NOME DA EMPRESA: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 03 de dezembro de 2020 – as 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

6.2. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada prefe-

rencialmente em papel timbrado da licitante apresentada em folhas rubricadas, sendo 

a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, de forma clara, sem 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

6.3. A proposta de preços deverá ainda: 
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a) Conter razão social e CNPJ da empresa, Inscrição Estadual, endereço comple-

to, telefone e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem como nome da 

proponente ou seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa; 

b) Descrição completa e especificada do material ofertado, com indicação ex-

pressa da marca e/ou modelo, para o cumprimento do contrato a ser even-

tualmente celebrado. 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação; 

d) Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias corridos, após a emissão da Autoriza-

ção de Fornecimento emitido pela Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS; 

e) Apresentação dos preços, em moeda corrente nacional, expressos em alga-

rismos e o total por extenso, serão considerados, para fins de julgamento, os 

valores constantes no preço unitário até duas casas decimais após a vírgula, 

sendo desprezadas as demais; 

f) Conter preço unitário e total conforme MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

(ANEXO – II). 

g) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

6.4. Os preços das propostas incluem todos os custos e despesas, como os custos di-

retos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, en-

cargos sociais, trabalhistas, transporte, seguros, embalagens, lucro e outros necessá-

rios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.    

6.5. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta 

ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os respecti-

vos materiais ser fornecidos à Prefeitura Municipal sem ônus adicionais. 

6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presen-

te Edital e seus Anexos, sejam omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capa-

zes de dificultar o julgamento. 

6.7. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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6.8. O objeto do presente edital tem garantia contra vícios redibitórios conforme 

preceitua o Título V, Capítulo I, Seção V do Novo Código Civil, ficando a Licitante Ven-

cedora responsável por todos os encargos decorrentes disso, sem prejuízo da garan-

tia do produto certificado pelo fabricante, vendedor ou seu representante comercial. 

6.9. Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem 

previsão no edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório. 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de pre-

ços desclassificará a (s) autora (s) da (s) proposta (s) de menor valor unitário e aque-

las que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 

(10 %) dez por cento, relativamente à de menor preço. 

7.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propos-

tas subsequentes, até o máximo de três, para que suas autoras participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

7.3. Às proponentes proclamadas conforme subitens 7.1 e 7.2 será dada oportunida-

de para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes. 

7.3.1. Os licitantes que estiverem exercendo o direito de lances à obtenção da 

proposta vencedora de menor preço terão o tempo de 01 minuto para ofertar o lan-

ce, não o fazendo neste lapso será dada vez ao próximo licitante na forma de rodízio. 

7.3.2. Os lances não poderão ser inferiores a 0,5% (zero vírgula cinco por cen-

to) em relação à menor proposta em disputa; 

7.4. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, pre-

visto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério 

do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 

pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.7 deste edital. 

7.4.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 

cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor va-

lor. 
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7.5. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte for-

ma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cin-

co) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será declarada vencedora do certame; 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convoca-

da na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 

menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais mi-

croempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 7.4.1 deste edital, a apresentação 

de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante. 

7.6. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfi-

zer as exigências do item 7.5 deste edital, será declarado vencedor do certame o lici-

tante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

7.6.1. Após a aplicação do disposto nos itens 7.4 à 7.6, se existir mais de um 

licitante com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela or-

dem: 

a) Produzidos no País; 

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e 

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa 

e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.6.2. Permanecendo o empate após a aplicação do disposto no item 7.6.1, 

será realizado sorteio ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

7.7. O disposto nos itens 7.4 à 7.6, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa 

de pequeno porte ou cooperativa. 

7.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente à 

penalidade constante do subitem 16.1 deste Edital. 

7.9. 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. 
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c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como não atenderem aos 

requisitos do item 6. 

d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

7.10. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no im-

pedimento de apresentar novos lances para o item, sendo mantido o último preço 

apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das pro-

postas. 

 7.11. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal ou a empresa não se fizer repre-

sentar, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor de referência para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 7.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pre-

goeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 7.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 

baixo, decidindo motivadamente a respeito. 

 7.14. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis, 

sendo 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 se-

ja compatível com o preço de mercado. 

 7.15. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilita-

tórias pela licitante que tiver formulado. 

7.16. Constatado o atendimento pleno as exigências editalícias, a proponente será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital. 

 7.17. Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

7.18. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências edi-

talícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedo-

ra e a ela adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos. 
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 7.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e ver-

bais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida pa-

ra habilitação e os recursos interpostos, bem serão registradas as ocorrências rele-

vantes e que ao final, será assinada pelo Pregoeiro e as licitantes presentes. 

7.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas 

e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao De-

partamento de Licitações e Contratos deste Município. 

 7.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes 

presentes. 

8 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

8.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as exi-

gências inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

8.2. Não poderão participar deste Pregão: 

8.2.1. As interessadas que se encontrem sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua 

forma de constituição; 

8.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

8.2.3. Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contra-

tar com a Prefeitura Municipal de Vista Alegre. 

8.3. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas: 

8.3.1. Que apresentarem mais de uma proposta para cada item específico. 

8.4. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assi-

nada por seu (s) representante (s) legal (is), devidamente qualificado (s) e comprova-

do (s). 

8.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou pu-

blicação em órgão oficial ou por cópias simples, desde que acompanhadas dos origi-

nais para conferência pelo Pregoeiro.  

9 – DA HABILITAÇÃO: 
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9.1. O ENVELOPE Nº 2 "Documentação de Habilitação" deverá ser apresentado no lo-

cal, dia e hora determinados, devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter, em 

sua parte externa, os dizeres: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

NOME DA EMPRESA: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 03 de dezembro de 2020 – as 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVE-

LOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

9.2. O envelope nº 02 “Documentação de Habilitação” deverá conter os seguintes do-

cumentos: 

a) Declaração (de que não emprega menores de idade) que atende ao disposto no 

artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decre-

to Federal n.º 4.358-02; (Anexo – III) 

b) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de 

que não foi declarada inidônea para licitar e ou contratar com a Administração 

Pública, conforme modelo Anexo VI, e sob as penalidades cabíveis. 

c) Declaração, inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

d) Alvará Sanitário do Município sede (válido). 

9.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:   

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

a.1) Tratando-se de MEI – Microempreendedor Individual, 

apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Indi-

vidual (CCMEI). 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamen-

te registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
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de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autori-

zação para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

9.2.2 – A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enume-

rados nas letras a, b ou c deste subitem (9.2.1), caso já tenha apresentado quando 

do credenciamento junto ao pregoeiro. 

9.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municí-

pio, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividades e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou 

sede do licitante;  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União, e a Segu-

ridade Social);  

e) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

viço (FGTS).  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

9.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) 

dias. 

9.5. A microempresa, a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que 

possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habili-

tação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua re-

gularidade, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data em que for declarada vence-

dora do certame. 
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9.6. 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. 

9.7. A não regularização da documentação implicará na inabilitação da licitante, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis. 

9.8 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão 

ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, ou, ainda, publica-

ção em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informati-

zados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela 

Administração. 

9.9. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a lici-

tante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutiliza-

ção do envelope. 

10 – DA ADJUDICAÇÃO: 

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofer-

tar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do cer-

tame. 

 10.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o pregoeiro inabilitará 

a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na or-

dem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro 

poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará 

a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifesta-

rem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação ex-

pressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por par-

te da licitante. 

11 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

11.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas por escrito e en-

dereçadas ao Departamento de Licitações e Contratos, na sede da Prefeitura Munici-

pal, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação. 
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11.1.1. - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

11.1.2. - Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova da-

ta para realização do certame. 

11.1.3. - Não será recebido impugnação do edital interposta via fax, telefone 

ou meio eletrônico. 

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

12.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação 

das razões do recurso, sob pena de decair este direito. 

12.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões do recurso apresentadas, bem 

como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 

manifestar-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias corridos, após o 

término do prazo da recorrente, proporcionando-se a todas vista imediata do proces-

so. 

12.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 

sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

12.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que pra-

ticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua 

decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a deci-

são ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recur-

so, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

12.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

12.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas, no 

Departamento de Licitações. 

12.8. Havendo interposição de recurso os autos serão remetidos a Assessoria Jurídica 

para emissão de parecer jurídico. 

13 – DOS PRAZOS: 

13.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de sua entrega, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. 

No silêncio da proposta, subentende-se validade de 60 (sessenta) dias. 
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13.2. A administração, depois de homologado o processo, convocará a licitante ven-

cedora para assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do direi-

to à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 

8.666/93 e neste edital. 

13.3. A Prefeitura poderá convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o presente 

edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 

da Lei Federal n° 8.666/93. 

13.4. Na hipótese de a Prefeitura não assinar o contrato com a licitante vencedora ou 

com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas li-

beradas de quaisquer compromissos assumidos. 

13.5. O contrato terá a vigência até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de as-

sinatura do contrato. 

13.6. O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias corridos, após a emissão da Autori-

zação de Fornecimento emitido pela Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS; 

13.7. Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser revistos nas hipóteses 

e forma a que alude o artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

14 – DA ENTREGA/ RECEBIMENTO: 

14.1. 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 de-

mais procedimentos legais. 

14.2. O equipamento, objeto do referido Edital deverão ser entregues na Secretaria 

Municipal de Agricultura, localizada na Avenida Sol da América, 347, Centro, Vista 

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. 

14.3. O objeto licitado deverá ser entregue nas quantidades e datas de acordo com a 

solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificações mínimas 

do edital, sob pena de devolução, sendo que as despesas com transporte, taxas, im-

postos ou quaisquer outros acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contra-

tada. 

14.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu ob-

jeto, contendo nas informações adicionais: o número, modalidade e ano da Licitação. 
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14.5. Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto licitado, a licitante 

vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

15 – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES: 

15.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro 

dos limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão ex-

ceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II, do mesmo artigo, conforme redação in-

troduzida pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

16 – DO PAGAMENTO: 

16.1. O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, em um 

prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a entrega dos materiais licitados e apresenta-

ção da respectiva nota fiscal, de acordo com o art. 5º, §3º da Lei Federal n º 

8.666/93. 

16.2 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 

pendência na entrega do item ou quanto a liquidação da obrigação financeira em vir-

tude de penalidade ou inadimplência contratual. 

16.3 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil vi-

sualização, a indicação do número do pregão e o número do respectivo contrato, a 

fim de se acelerar o trâmite de recebimento do bem, e posterior liberação do docu-

mento fiscal para pagamento. 

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

da data de reapresentação da mesma. 

17 – DAS PENALIDADES: 

17.1. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do pre-

gão como de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às se-

guintes penalidades: 

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

exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-

nistração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do último lance ofertado; 
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b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do cer-

tame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 (dois) anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) 

anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado; 

d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 

execução e sem prejuízo do resultado: advertência; 

e) 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 décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

f) 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 contra-

to; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: de-

claração 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. 

17.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

17.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à licitante vencedora, respei-

tado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em até 10 

(dez) dias após o recebimento da notificação, na conta bancária nº 04.021067.0-4, 

Agência 0630, Banco Banrisul, em favor da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, fi-

cando a contratada obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação 

da cópia do recibo do depósito efetuado. 

17.4. Decorrido o prazo de 10 dias para recolhimento da multa, o débito será acres-

cido de 1% (um) por cento de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 

60 dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado 

judicialmente. 
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17.5. No caso da licitante vencedora ser credora de valor suficiente, a Prefeitura Mu-

nicipal poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

17.6. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devi-

dos a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo ser esta 

cobrada judicialmente. 

17.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empre-

sa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de per-

das e danos junto à Prefeitura Municipal, decorrentes das infrações cometidas. 

17.8. 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. 

18 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

18.1. A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação objeto 

desta licitação, atenderão aos critérios do orçamento vigente sob as rubricas: 

  

  DOTAÇÃO: 303 

ORGÃO: 09 – Secretaria Municipal da Agricultura 

UNIDADE: 01 – FAM  

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.01809 2.037 – Incentivo ao produtor rural 

RECURSO: 1 – Livres 

CATEGORIA: 3.3.90.39  

19 – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

19.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, convocará o licitante 

vencedor através de “Convocação Formal”, para no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções pre-

vistas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

19.2. O Contrato deverá ser assinado junto a Prefeitura Municipal de Vista Alegre – 

RS, Departamento de Licitações e Contratos, sito na Rua Sol da América, nº. 347– 

Centro – Vista Alegre/RS, pelo representante legal da empresa ou pessoa legalmente 

autorizada através de procuração. 

19.3. A LICITANTE VENCEDORA convocada para assinar o contrato, que não o fizer no 

prazo estipulado, será aplicada MULTA DE 5% (cinco por cento) sobre o valor da pro-

posta de preços. 
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19.4. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração con-

vocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classifica-

do, inclusive quanto aos preços, sem prejuízo da multa imposta no item anterior ao 

faltante. 

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decor-

rentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município 

de Vista Alegre, Departamento de Licitações e Contratos, sito na Rua Sol da Améri-

ca, nº. 347, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para rece-

bimento dos envelopes.  

20.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre-

sente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, 

Departamento de Licitações e Contratos. 

20.3. 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 sub-

sequente ao anteriormente fixado, no mesmo horário e local anteriormente estabe-

lecido. 

20.4. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licita-

ção, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

20.5. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, de-

vendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de in-

denizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).  

20.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de su-

as propostas e a Prefeitura Municipal de Vista Alegre não será, em nenhum caso, res-

ponsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do proce-

dimento licitatório. 

20.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informa-

ções e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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20.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

20.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, interpuser recurso administrativo claramente temerário e de má-fé, com-

portar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garanti-

do o direito prévio do contraditório e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, ou enquanto perdura-

rem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que implicou a penalidade. 

20.10. As penalidades serão registradas no Cadastro da Prefeitura Municipal, e, no 

caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, 

sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e das demais cominações le-

gais. 

20.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente Administrativo. 

20.12. O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pre-

gão. 

20.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação de disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança 

do futuro contrato. 

20.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-

ção. 

20.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legisla-

ção vigente. 

20.16. Maiores informações, bem como cópia do Edital poderão ser obtidas pelo fo-

ne (55) 3730-1020 e através do site: www.pmvistaalegre.com.br. 

20.17. Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

20 – ANEXOS DO EDITAL 

http://www.pmvistaalegre.com.br/
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Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preço; 

Anexo III – Modelo de declaração de não empregar menor. 

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

Anexo V – Modelo de declaração, inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de ju-

nho de 1993.  

Anexo VI – Modelo de Declaração de Idoneidade. 

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

Anexo VIII – Minuta do Contrato. 

Vista Alegre – RS, 20 de novembro 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 PRESENCIAL Nº 35/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

1. Objeto da Compra: 

Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO 

NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A 

QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E VALOR DE REFERÊNCIA ABAIXO: 

1.1. Especificação dos Materiais: 

1.1.1. Material Permanente:  

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço Unitário 

de referência 

Preço Total 

de referência 

2.  1  Un 

Descascador de mandioca de 1 bocal: 

*Capacidade de produção: 750 raízes/hora (de-

pendendo do operador e do formato da raiz); 

*Potência instalada: 0,75 Kw (1cv); 

*Tensão de alimentação: 220V/60hz, monofási-

co, plug macho 2p+a 20A; 

*Dimensão: C:950mm, L: 690mm e A:1.100mm; 

*Consumo de água: 05 – 10lt/min; 

*Peso máquina: 108kg; 

*Estrutura em inox; 

*Descrição geral de operação e uso: O equipa-

mento descasca mandioca lavada de 20mm a 

100mm de diâmetro, e comprimento de 

100mm a 700mm, com regulagem automática 

de diâmetro e comprimento. O equipamento 

deve possuir ajuste manual das navalhas con-

forme a espessura da casca, que permite ajuste 

personalizado conforme a variedade da raiz de 

R$ 34.333,00 R$ 34.333,00 
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mandioca. Possui esteira de polietileno de 

240mm de largura para o transporte da mandi-

oca descascada. Construída em aço inox. 

VALOR TOTAL: R$ 34.333,00 

NOTA 01: Garantia de no mínimo 03 (três) meses a contar da entrega.  

2. DA ENTREGA DOS MATERIAIS: 

2.1. Do local para recebimento: O objeto licitado deverá ser entregue na Secretaria 

Municipal de Agricultura, de acordo com a solicitação desta secretaria.  

2.2. Do prazo de entrega: O prazo de entrega dos objetos, será de até 10 (dez) dias 

após a emissão de ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Da Dotação:  

  DOTAÇÃO: 303 
ORGÃO: 09 – Secretaria Municipal da Agricultura 

UNIDADE: 01 – FAM  

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.01809 2.037 – Incentivo ao produtor rural 

RECURSO: 1 – Livres 

CATEGORIA: 3.3.90.39  

4. DO PAGAMENTO: 

4.1. O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, em um prazo de 

até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado, mediante a apresentação da Nota Fis-

cal Eletrônica. 

5. DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020, a contar da 

data da assinatura do contrato. 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

1 – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 

USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM A 

QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES, MARCA E VALORES ABAIXO: 

2.1 Especificação dos Materiais: 

2.1.1 Material Permanente: 

 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço Unitário 

de referência 

Preço Total 

de referência 

3.  1  Un 

Descascador de mandioca de 1 bocal: 

*Capacidade de produção: 750 raízes/hora (de-

pendendo do operador e do formato da raiz); 

*Potência instalada: 0,75 Kw (1cv); 

*Tensão de alimentação: 220V/60hz, monofási-

co, plug macho 2p+a 20A; 

*Dimensão: C:950mm, L: 690mm e A:1.100mm; 

*Consumo de água: 05 – 10lt/min; 

*Peso máquina: 108kg; 

*Estrutura em inox; 

*Descrição geral de operação e uso: O equipa-

mento descasca mandioca lavada de 20mm a 

100mm de diâmetro, e comprimento de 

100mm a 700mm, com regulagem automática 

de diâmetro e comprimento. O equipamento 

deve possuir ajuste manual das navalhas con-

R$ 34.333,00 R$ 34.333,00 
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forme a espessura da casca, que permite ajuste 

personalizado conforme a variedade da raiz de 

mandioca. Possui esteira de polietileno de 

240mm de largura para o transporte da mandi-

oca descascada. Construída em aço inox. 

VALOR TOTAL: R$ 34.333,00 

Total Geral por extenso R$ ............ (.....................................................................); 

NOTA 01: Garantia de no mínimo 03 (três) meses a contar da entrega.  

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

e seguros, quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou indireta-

mente, decorram da execução do objeto licitado. 

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. ______________________ 
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Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

__________________, ____ de ____________ de 20__. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura responsável legal e carimbo da Empresa 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

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, 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. 

 

 

_________________________________________ 

Nome e Identificação do declarante 

Assinatura responsável legal 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

 

   

                       (Nome da empresa) _______________________________________________, 

CNPJ n.º _________________________________, sediada ___________________________ 

___________________________________________________________________ (endereço 

completo), declara, sob as penas da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos 

no Pregão Presencial Nº 35/2020.  

 

  

_______________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Identificação do declarante 

Assinatura responsável legal 

(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO, INCISO III, DO ART. 9° DA LEI N° 8.666 (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

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 ___________________, DE-

CLARA, 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, Agen-

tes Públicos da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, exercendo funções de gerência, admi-

nistração ou tomada 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 relevante: 

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

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

Ao  

Município de Vista Alegre 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2020 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATIVIDA-

DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 

 

 A empresa ________________________________, através de seu Diretor ou Respon-

sável Legal Sr. ___________________________________, declara, sob as penas da lei, que 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

_________________________, ______ de __________________ de 2020. 

 

____________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII 

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

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

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 impedimen-

tos constantes do § 4º do artigo 3º. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

__________________, ____ de ___________ de 20__. 

 

 

 

_______________________________             ______________________________ 

Assinatura do Representante Legal   Assinatura do Contador 

                                                                            (Carimbo) 
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ANEXO – VIII 

MINUTA DE CONTRATO (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, ins-

crito no CNPJ sob nº. 92.403.583/0001-10, com sede à Avenida Sol da América, 347, na cida-

de de Vista Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Almar Antonio Zanatta, CI nº.    , CPF nº........, brasileiro, residente na cidade de 

Vista Alegre - RS. 

B – CONTRATADA: ________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº ______________, inscrição estadual nº ________________, Cadastro de Contri-

buinte 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 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações posteriores, pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Pre-

sencial nº 35/2020 e respectivos anexos, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada 

de _____ de ____________ de _______, que integram e completam este instrumento, e 

pelas cláusulas expressas a seguir. 

III – OBJETO:  

A CONTRATADA compromete-se a fornecer a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 

USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME QUAN-

TIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, MARCA E VALOR ABAIXO: 

2.1 Especificação do Materiais: 

2.1.1 Material Permanente:  
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Item Quant. Unid. Especificações Marca 
Preço Unit. 

(R$) 

Preço 

Total (R$) 

       

Total:  

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO:  

3.1. O prazo de entrega dos objetos, será de até 10 (dez) dias após a emissão de ordem de 

fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

3.2. O objeto licitado deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada 

na Avenida Sol da América, 347, Centro, Vista 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. 

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 acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contratada.  

3.4. Após o recebimento, verificada a desconformidade do objeto, a contratada deverá pro-

mover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, sujeitando-se 

às penalidades previstas neste edital. 

3.5. Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser revistos nas hipóteses e forma 

a que alude o artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

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

pela seguinte dotação orçamentária:   

   

DOTAÇÃO: 303 

ORGÃO: 09 – Secretaria Municipal da Agricultura 
UNIDADE: 01 – FAM  

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.01809 2.037 – Incentivo ao produtor rural 

RECURSO: 1 – Livres 
CATEGORIA: 3.3.90.39  

CLAUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

a) A CONTRATADA, para a execução do objeto deste Contrato, receberá o valor 

total de R$ .............. (........................................................).  
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b) O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, em até 

30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado e apresentação de nota fiscal eletrônica. 

c) Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos produ-

tos ou implicará em sua aceitação.  

d) A contratada deverá apresentar os dados bancários para depósito dos paga-

mentos.  

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 

Presencial, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior libera-

ção do documento fiscal para pagamento.  

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE:  

 Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, porém de consequências inesperadas, que onerem ou desonerem exces-

sivamente as obrigações pactuadas, conforme alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

5.1.  Constituem responsabilidades da CONTRATADA:  

a) A contratada deverá cuidar da segurança de seu pessoal empregado na execu-

ção do contrato, obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a contratante e 

seus prepostos, isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes 

de trabalho decorrentes da entrega, sejam eles de natureza civil ou criminal.  

b) A contratada responderá por danos, dolosa ou culposamente causada à con-

tratante, a seus servidores ou a terceiros, na execução do fornecimento e pela má quali-

dade do objeto entregue, com exclusão da Contratante de seus efeitos, para todos os 

fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal.  

c) O produto será avaliado pela qualidade, podendo a contratante recusar o re-

cebimento.  

d) A contratada deverá manter compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas 

relativas às especificações.  

e) Entregar os produtos no prazo e locais indicados pela contratante acompanha-

do da respectiva nota fiscal.  
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f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990).  

g) Comunicar por escrito a Administração, qualquer anormalidade de caráter ur-

gente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.  

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

produtos.  

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

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

mente os referentes 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.  

5.2. Constituem responsabilidades da CONTRATANTE:  

a) Informar a contratada sobre o local a serem entregues os produtos e a presta-

ção de serviço.  

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

des encontradas nos materiais entregues para que sejam substituídos.  

c) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 

a ser solicitados pelo fornecedor.  

d) Assegurar-se da boa qualidade dos produtos 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 contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

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 assinatura do ins-

trumento contratual até o dia 31 de dezembro de 2020. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RECISÃO: 

 Este contrato poderá ser rescindido: 
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 - por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Fe-

deral 8.666, de 21 de junho de 1993; 

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

pelos objetos já fornecidos, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou 

qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou 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 obje-

to contratado, salvo justificativa aceita pelo Município; 

III – Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV – Declaração de Inidoneidade. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO: 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

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

036.397.930-13, como gestor do contrato. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento 

contratual e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o 

Foro da Comarca de Frederico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que se apresente. 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas tes-

temunhas, 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. 

 

 

 

____________________________                     __________________________ 
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          Almar Antonio Zanatta                            XXXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal                               Contratada 

        

 

 ________________________                                   ________________________ 

  Visto da Assessoria Jurídica                                             Vilson Zanatta Junior 

                  Assessor Jurídico                                                        Gestor do Contrato 

 

 

Testemunhas: 

 

A ____________________________              B____________________________          


