E D I T A L Nº 93/2020
D E P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O Nº 78/2020

Muni c í pi o de Ar v or ezi nha
Secretaria de Educação e Desporto
Modal i dade: Pr egão El etr ôni c o nº 78/2020
Ti po de jul gamento: menor p r eç o por i tem
Modo de Disputa: aberto e fechado
Orçamento Sigiloso
Proc esso nº 174/2020
Edital de pregão para Aquisição de
eletrodomésticos para as Escolas da rede
municipal de ensino

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREZINHA, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições, torna público, a realização de licitação na modalidade pregão,
na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a Aquisição de
eletrodomésticos para as Escolas da rede municipal de ensino, conforme descritos neste
edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do
Decreto Municipal nº 2.857, de 14 de julho de 2020, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 08 de outubro de 2020, às 8h,
podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 7h e 59 min, sendo que
todas as referências de tempo observam o horário de Brasília. O orçamento da
Administração é sigiloso, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º, e no art.14
do Decreto Municipal nº 2.857, de 14 de julho de 2020, e será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances.
1. DO OBJETO: Constitui o objeto da presente Licitação, Aquisição de eletrodomésticos
para as Escolas da rede municipal de ensino, conforme segue:
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Descrição
Batedeira Planetária - 8 velocidades, 600W - Preta - 220V –
Especificações Aproximadas: Altura: 34,00 centímetros - Largura: 24,00
centímetros - Profundidade 37,00 centímetros - Peso: 4,00 Quilos Capacidade (L): 4 litros - 3 Batedores: para massas leves, médias e
pesadas - Tigela: Inox
Forno Elétrico 44 litros - Termostato regulável - Timer até 120 minutos
com aviso sonoro; Luz piloto (indica quando o forno está ligado);
Controle automático de temperatura; Controle de temperatura de 50°
a 320°; Porta com abertura lateral; Frontal em termoplástico; Grade
cromada removível (2 alturas); Bandeja esmaltada para resíduos;
Corpo interno autolimpante; Corpo externo pintado branco;
Isolamento térmico em fibra de cerâmica; Pés antiderrapantes;
Produto certificado pelo INMETRO (portaria 371); Forno autolimpante;
Luz no forno; Bandeja para resíduos; Timer; Grill; Consumo de
energia(kW/h) 0,96kW/h a (320°C); Cor branco; Potência(W) 1750W;
Tensão/Voltagem 220V; Capacidade 44 litros; Especificações
Aproximadas: Altura 36 centímetros; Largura 58,00 centímetros;
Profundidade 49,00 centímetro; Peso 14,50 kg
Forno micro-ondas 31 litros - Características Gerais: Porta com visor
branco e transparente que permite visualizar melhor o alimento dentro
do forno; Tecla ligar + 30s: com apenas um toque, controle numérico:
é só apertar o tempo para o funcionamento do micro-ondas; Chave
de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o uso do
aparelho quando você quiser. Menu Pratos Rápidos: é só apertar a
tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente
controlado para chegar ao melhor resultado. Tecla Descongelar.
Capacidade - 31 litros; Potência 1000W; Tensão/Voltagem - 220V;
Níveis de Potência - 10; Consumo de Energia A (menos 25% de
consumo); Cor Branco; Garantia 12 meses; Especificações
Aproximadas: Altura 32,50 centímetros; Largura 52,00 centímetros;
Profundidade 41,50 centímetros; Peso 15,00 kg

A entrega dos produtos deverá ser feita no seguinte endereço: Rua Carlos
Scheffer, 1020, Centro – Arvorezinha/RS, em horário de expediente da Administração, das
8h – 11h30min e 13h – 17h.
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento,
com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde
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deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a
sua correta utilização.
2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, ou solicitadas por meio do
seguinte endereço de e-mail: licita@arvorezinhars.com.br;
2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;
2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na
forma eletrônica; e
2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por
interesse próprio.
3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente
por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital,
observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a
abertura da sessão pública.
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da
declaração sujeitará o licitante às sanções legais:
3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta
com as exigências do edital, como condição de participação;
3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física,
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agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 9.1, 9.1.2, 9.1.2,
9.1.3 e 9.1.4, deste edital.
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que
venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de
2h no próprio sistema. (art. 38, §2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019).

4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de abertura da
sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as
diretrizes do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa do
produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, bem
como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação,
os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das
obrigações assumidas.
4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da
proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre
ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que
possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.
5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes
documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:
5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002;
5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta
Negativa);
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do
licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.
5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do
número do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das
folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira
da empresa.
a1) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, serão
apurados índices mínimos aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:
AD
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ----------- = valor igual ou superior a 1,0
PC
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AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = valor igual ou superior a 1,0
PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = valor igual ou superior a 1,5
PC + PELP

PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: --------------------

= valor igual ou inferior a 1,0

AT
Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a
Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP =
Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.
a2) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.
a3) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam
a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em
substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.
b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para
a apresentação do documento;
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública,
mediante a utilização de sua chave e senha.
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de
sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as
operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão,
ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.
6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
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6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor
estarão disponíveis na internet.

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não
for conflitante com o instrumento convocatório.
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à
fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas
classificadas.
7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o
horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro.
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8. MODO DE DISPUTA
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, observando as
regras constantes no item 7.
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos,
improrrogáveis.
8.3. Encerrado o prazo do item 8.2, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
8.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 8.3, o sistema
abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.5. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8,4, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de
três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento do prazo.
8.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 8.4 e 8.5, o sistema ordenará os lances
em ordem crescente de vantajosidade.
8.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.4 e 8.5,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três,
na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa,
o disposto no item 8.6.
8.8. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de
apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto
no item 8.7.
8.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
http://www.arvorezinhars.com.br/licitacao/.
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9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos
termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como
critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem
apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;
9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora
do certame.
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes,
que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova
proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os
critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.
9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a
realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta.
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares,
necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação
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ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser
encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação valor de referência da Administração.
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas
no edital.
11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1 e 5.2, enviados nos
termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das
certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a
declaração exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada
ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias
úteis, prazo que 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.
11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender
às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital.
11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12. RECURSO
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os
licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em
campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3
(três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
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12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a
sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da
autoridade competente.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 5 (cinco)
dias, assinar o contrato no prazo estabelecido no edital.
14.2 Para a assinatura do contrato, no mesmo prazo do item 14.1, deverão ser
comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a
apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas.
14.3. As certidões referidas nos item 5.1.3 e 5.1.4, que tenham sido expedidas em meio
eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e
certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação,
exceto se vencido o prazo de validade.
14.4. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro
licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da
aplicação das sanções.
14.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de
habilitação, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à
contratação.
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15. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será de 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura.
16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte dotação
orçamentária:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
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2050

16.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da
ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
16.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 15 (quinze) dias da entrega
total do material.
16.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

17. RECEBIMENTO DO OBJETO
17.3 O prazo de entrega dos eletrodomésticos é de até 10 (dez) dias, a contar da
assinatura do contrato.
17.2. Os eletrodomésticos deverão ser entregues na Secretaria de Educação e Desporto,
na Rua Carlos Scheffer, nº 1020, no horário das 8h às 11h30mim e das 13h às 17h.
17.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora
deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
17.4. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
17.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

12

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de
habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.
18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de
impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico:
licita@arvorezinhars.com.br;
19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas
no seguinte sítio eletrônico da Administração http://www.arvorezinhars.com.br/.
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20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei
nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
20.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
20.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993).
20.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Arvorezinha para dirimir quaisquer litígios oriundos
da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por
mais privilegiado que seja.

21 - DOS ANEXOS DO EDITAL
17.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo,
os seguintes anexos:
Anexo “I” – TERMO DE REFERÊNCIA;
Anexo “II” – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
Anexo “III” – MINUTA DO CONTRATO.

Arvorezinha, 23 de setembro de 2020.
ROGERIO FELINI FACHINETTO
Prefeito Municipal de Arvorezinha
Este edital se encontra examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em ___-___-______.
________________________
Assessor(a) Jurídico(a)
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO N°. 174/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 78/2020
1. DO OBJETO
Constitui o objeto da presente Licitação, a Aquisição de eletrodomésticos para as
Escolas da rede municipal de ensino, conforme segue:
Item Qtde Un
1
4
UN

2

3

UN

3

3

UN

Descrição
Batedeira Planetária - 8 velocidades, 600W - Preta - 220V –
Especificações Aproximadas: Altura: 34,00 centímetros - Largura: 24,00
centímetros - Profundidade 37,00 centímetros - Peso: 4,00 Quilos Capacidade (L): 4 litros - 3 Batedores: para massas leves, médias e
pesadas - Tigela: Inox
Forno Elétrico 44 litros - Termostato regulável - Timer até 120 minutos
com aviso sonoro; Luz piloto (indica quando o forno está ligado);
Controle automático de temperatura; Controle de temperatura de 50°
a 320°; Porta com abertura lateral; Frontal em termoplástico; Grade
cromada removível (2 alturas); Bandeja esmaltada para resíduos;
Corpo interno autolimpante; Corpo externo pintado branco;
Isolamento térmico em fibra de cerâmica; Pés antiderrapantes;
Produto certificado pelo INMETRO (portaria 371); Forno autolimpante;
Luz no forno; Bandeja para resíduos; Timer; Grill; Consumo de
energia(kW/h) 0,96kW/h a (320°C); Cor branco; Potência(W) 1750W;
Tensão/Voltagem 220V; Capacidade 44 litros; Especificações
Aproximadas: Altura 36 centímetros; Largura 58,00 centímetros;
Profundidade 49,00 centímetro; Peso 14,50 kg
Forno micro-ondas 31 litros - Características Gerais: Porta com visor
branco e transparente que permite visualizar melhor o alimento dentro
do forno; Tecla ligar + 30s: com apenas um toque, controle numérico:
é só apertar o tempo para o funcionamento do micro-ondas; Chave
de segurança: dispositivo eletrônico que permite travar o uso do
aparelho quando você quiser. Menu Pratos Rápidos: é só apertar a
tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente
controlado para chegar ao melhor resultado. Tecla Descongelar.
Capacidade - 31 litros; Potência 1000W; Tensão/Voltagem - 220V;
Níveis de Potência - 10; Consumo de Energia A (menos 25% de
consumo); Cor Branco; Garantia 12 meses; Especificações
Aproximadas: Altura 32,50 centímetros; Largura 52,00 centímetros;
Profundidade 41,50 centímetros; Peso 15,00 kg
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2 - JUSTIFICATIVA
Faz-se necessária Aquisição desses eletrodomésticos para que haja condições de
trabalho adequadas aos profissionais e aos alunos. Além disso, a aquisição desses
materiais irá possibilitar melhorias na merenda escolar.
3– ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES
3.1- Os alimentos deverão ser entregues na Secretaria de Educação e Desporto, na Rua
Carlos Scheffer, nº 1020, no horário das 8h às 11h30mim e das 13h às 17h.
3.2- Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se às
penalidades previstas neste edital.
3.3-. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
4 - DO PAGAMENTO
4.1- O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
4.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da
ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
4.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 15 (quinze) dias da entrega
total dos produtos.
4.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

Arvorezinha, 23 de setembro de 2020.

Marcia Dorigon Caron
Responsável pela Secretaria de Educação e Desporto
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ANEXO II - PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020.
Processo nº 174/2020Tipo Licitação: Menor Preço
Edital: 93/2020.
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
CIDADE:
FONE:
BANCO:
AGÊNCIA:
EMAIL:
Item Qtde

1

4

2

3

CEP:
CNPJ:
CONTA CORRENTE:

Uni
Descrição
d.
UN Batedeira Planetária - 8 velocidades, 600W - Preta 220V – Especificações Aproximadas: Altura: 34,00
centímetros - Largura: 24,00 centímetros Profundidade 37,00 centímetros - Peso: 4,00 Quilos Capacidade (L): 4 litros - 3 Batedores: para massas
leves, médias e pesadas - Tigela: Inox

UN

Forno Elétrico 44 litros - Termostato regulável - Timer
até 120 minutos com aviso sonoro; Luz piloto
(indica quando o forno está ligado); Controle
automático de temperatura; Controle de
temperatura de 50° a 320°; Porta com abertura
lateral; Frontal em termoplástico; Grade cromada
removível (2 alturas); Bandeja esmaltada para
resíduos; Corpo interno autolimpante; Corpo
externo pintado branco; Isolamento térmico em
fibra de cerâmica; Pés antiderrapantes; Produto
certificado pelo INMETRO (portaria 371); Forno
autolimpante; Luz no forno; Bandeja para resíduos;
Timer; Grill; Consumo de energia(kW/h) 0,96kW/h a
(320°C); Cor branco; Potência(W) 1750W;
Tensão/Voltagem 220V; Capacidade 44 litros;
Especificações Aproximadas: Altura 36 centímetros;
Largura 58,00 centímetros; Profundidade 49,00
centímetro; Peso 14,50 kg
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Valor
Unitário

Valor
Total

3

3

UN

Forno micro-ondas 31 litros - Características Gerais:
Porta com visor branco e transparente que permite
visualizar melhor o alimento dentro do forno; Tecla
ligar + 30s: com apenas um toque, controle
numérico: é só apertar o tempo para o
funcionamento do micro-ondas; Chave de
segurança: dispositivo eletrônico que permite
travar o uso do aparelho quando você quiser.
Menu Pratos Rápidos: é só apertar a tecla
correspondente e o tempo de cozimento é
automaticamente controlado para chegar ao
melhor resultado. Tecla Descongelar. Capacidade
- 31 litros; Potência 1000W; Tensão/Voltagem 220V; Níveis de Potência - 10; Consumo de Energia
A (menos 25% de consumo); Cor Branco; Garantia
12 meses; Especificações Aproximadas: Altura
32,50 centímetros; Largura 52,00 centímetros;
Profundidade 41,50 centímetros; Peso 15,00 kg
Condições de Pagamento: em até 15 dias após a entrega total do objeto.
Prazo de Validade da Proposta: ___ (______) dias corridos (mínimo de 60 dias).
DECLARO, sob as penas da lei, que as mercadorias ofertadas atendem todas as
especificações exigidas no Edital.
DECLARO que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos,
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
Arvorezinha, em ____ de ________________ de 2020.
___________________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante legal: _________________________________
RG do representante legal: __________________________
CPF do representante legal: _________________________
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA – RS

CIDADE: ARVOREZINHA
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL
ENDEREÇO: RUA CARLOS SCHEFFER, 1020
CNPJ: 87.612.750/0001-00
Neste ato representado por seu Prefeito Municipal ROGERIO
FELINI FACHINETTO, doravante denominado CONTRATANTE

e

....................

CIDADE:.......................
ESTADO: ......................
ENDEREÇO: ...........................
CNPJ: .........................
Doravante denominada CONTRATADA,
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CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA,
Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no
Cadastro
Geral
de
Contribuintes do Ministério da
Fazenda sob
n.º 87.612.750/0001-00 com sede na Rua Carlos Scheffer, 1020 –
Centro de Arvorezinha - Rs, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Senhor ROGERIO FELINI FACHINETTO,
doravante
denominado simplesmente
CONTRATANTE.
CONTRATADO: ..............., Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º ................., com sede
em ........................... de .................., doravante denominado
simplesmente
de
CONTRATADO.
O presente CONTRATO tem seu respectivo fundamento e finalidade na
consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo
Administrativo N.º 174/2020, com Licitação modalidade Pregão Presencial n.º 78/2020,
com fundamento na Lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação
pertinente, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidade das partes.
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.
Aquisição de eletrodomésticos para as Escolas da rede municipal de ensino, conforme
segue:
....................
CLAUSULA SEGUNDA: DA ENTREGA
Os alimentos deverão ser entregues na Secretaria de Educação e
Desporto, na Rua Carlos Scheffer, 1020, Arvorezinha –RS, onde será realizada a
conferência dos itens, no que diz respeito à marca e qualidade, pela secretária de
Educação e Desporto, Sra Marcia Dorigon Caron.
Verificada a desconformidade dos materiais, a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitandose às penalidades previstas neste edital.
Os eletrodomésticos a serem entregues deverão ser adequadamente
acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua
segurança durante o transporte.
A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu
objeto.
CLAUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO
O contratante pagará a contratada, o valor total de R$ .................
(............................) a serem pagos após o recebimento dos produtos, mediante Nota
Fiscal.
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CLÁUSULA QUARTA: DO RECURSO FINANCEIRO.
As despesas decorrentes da aplicação do presente Contrato, serão suportadas
pela conta especifica:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
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CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS.
O Valor do presente contrato é fixo e não sofrerá qualquer tipo de reajustamento.
CLAUSULA SEXTA: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Os valores do presente contrato não serão atualizados.
CLAUSULA SÉTIMA: DO PRAZO.
O prazo de entrega do material é de até 20 (vinte) dias, a contar da assinatura
do presente contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital.
CLAUSULA OITAVA: DAS REPONSABILIDADES.
O CONTRATADO, reconhece por este Instrumento, que é responsável, em
qualquer caso, por danos ou prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer o
CONTRATANTE, coisa, propriedades ou pessoa de terceiros, em decorrência da
execução dos serviços, correndo às suas expendas, sem responsabilidade ou ônus para o
CONTRATANTE, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam
motivar.
Correrão por conta, responsabilidade e risco do CONTRATADO, as
consequências decorrentes de imprudência, acidentes pessoais, imperícia ou
negligência de seus empregados, prepostos ou profissionais técnicos, na execução dos
serviços contratados e imperfeição dos mesmos.
CLAUSULA NONA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES.
1 - Dos Direitos:
Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas
condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e nos
prazos convencionados.
2 - Das obrigações:
O CONTRATANTE obriga-se a:
 Dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução do Contrato.
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 Efetuar o pagamento dos valores ajustados segundo forma estabelecida neste
instrumento ‘
Constituem obrigações da CONTRATADO:
- Fazer cumprir o contrato na forma ajustada;
Fazer a entrega das mercadorias em perfeitas condições, no prazo
estipulado.
CLAUSULA DÉCIMA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO.
- O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão
Administrativa, previstos no Art. 77 da lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO E SEUS EFEITOS.
- O presente contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I, à XII e XVII do
artigo 78 da Lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
de licitação, desde que haja conveniência para a Administração.
- O CONTRATADO indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos, perdas e
danos que a este vier a causar, em decorrência da rescisão deste Contrato por
inadimplemento de suas obrigações.
- Uma vez rescindido o presente Contrato, e desde que ressarcido de todos os
prejuízos, o CONTRATANTE poderá efetuar ao CONTRATADO o pagamento dos serviços
executados corretamente.
CLAUSULA DÉCIMA SUGANDA: DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS.





- O CONTRATADO, sujeita-se às seguintes penalidades:
Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as
quais o CONTRATADO tenha concorrido.
Suspensão do direito de contratar com o Município, pelo prazo de até 2 ( dois)
anos, dependendo da gravidade da falta.
Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei;
As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a
critério do CONTRATANTE, admitida sua reiteração.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
Por parte do município a fiscalização do objeto deste Contrato será feita pelo
.................. .
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA EFICÁCIA.
- O presente contrato somente terá eficácia após publicada a referida súmula
no quadro mural da Prefeitura Municipal.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: SUCESSÃO E FORO.
Fica eleito o FORO DA CIDADE DE ARVOREZINHA, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão decorrente deste
CONTRATO.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de
CONTRATO DE SERVIÇOS em duas vias de igual efeito, na presença de duas testemunhas
abaixo assinadas.
Arvorezinha, ...... de .............. de 2020.
CONTRATANTE:

___________________________________________________
ROGERIO FELINI FACHINETTO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA:
___________________________________________________
.........................
CNPJ: .................
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