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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 (DECRETO 10.024/2019) 
TIPO DE JULGAMENTO: MELHOR PREÇO POR ITEM  
MODO DE DISPUTA: ABERTO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2021 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CIÊNCIAS 
DA NATUREZA; CONJUNTO DE 
MATEMÁTICA E KITS DE ROBÓTICA 
EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
DE CAMPINA DAS MISSÕES. 

 

O PREFEITO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade Pregão, na 
forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresas para o 
fornecimento de Conjuntos de Ciências da Natureza; Conjuntos de Matemática e Kits de 
Robótica Educacional para as Escolas de Ensino Fundamental do Município de Campina 
das Missões,  conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 
10.520, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 147/2014, Decreto Municipal 
nº 115/2020. 

A sessão virtual do Pregão Eletrônico será realizada no seguinte endereço: 
https://pregaobanrisul.com.br/ , no dia 24 de SETEMBRO de 2021, às 09h, podendo as 
propostas e documentos ser enviados até às 09h desta mesma data, sendo que todas as 
referências de tempo observarão o horário de Brasília/DF. 

As empresas que desejam participar do Certame PE46/2021, deverão acessar o 
referido sítio, necessitando estar credenciadas  junto à Seção de Cadastro da CELIC ( Central de 
Licitações/RS) pelo sítio  http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=fornecedores e fazer o 
CFE/CRC para habilitação. 

 
1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Conjuntos de Ciências da 
Natureza; Conjuntos de Matemática e Kits de Robótica Educacional para as Escolas de 
Ensino Fundamental do Município de Campina das Missões. Em caso de discordância 
existente entre as especificações do objeto da licitação descritas no Pregão Online Banrisul e as 
especificações constantes neste edital, prevalecerão as últimas. 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 
1 02 KIT CONJUNTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, FUNDAMENTAL I DE 
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ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ITENS 
DESCRITOS NO ANEXO I 
 

02 01 KIT 

CONJUNTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, FUNDAMENTAL I E II 
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ITENS 
DESCRITOS NO ANEXO I 

3 02 KIT 

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MATEMÁTICA - FUNDAMENTAL I 
E II DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES E 
ITENS DESCRITOS NO ANEXO I 

4 40 KIT 

KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES,  QUANTIDADES E ITENS DESCRITOS NO 
ANEXO I 

1.2 A entrega dos produtos deverá ser no seguinte endereço: Avenida Santa Teresa, 821, 
centro, cidade de Campina das Missões/RS, em até 45(quarenta e cinco) dias contados da 
ordem de fornecimento da Administração, em horário de expediente. 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

2.1 Poderão participar da presente licitação os interessados que: 
2.1.1 estejam cadastrados e habilitados junto à sessão de Cadastro da CELIC – Central de 
licitações do Estado, sito à Av. Farrapos, 151 – Porto Alegre ou www.celic.rs.gov.br, também, 
www.compras.rs.gov.br   e/ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br; 
2.1.2 atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, sendo que o não 
atendimento de qualquer das condições implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação 
de sua proposta; 
2.2 Não poderão participar deste Pregão as empresas: 
2.2.1  com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;; 
2.2.2 que estejam punidas com suspensão temporária de participar em licitações e impedidas de 
contratar com o Município de Campina das Missões/RS; 
2.2.2.1 que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual (vide Lei Estadual nº 11.389/99) ou Municipal;  
2.2.4 em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação;  
2.2.5 em consórcio; 
2.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital.  
2.3.1 O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema, 
com automático impedimento da participação na disputa. 
2.3.2 A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar se-á 
por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta 
de preços exclusivamente por meio eletrônico.  
2.3.3 A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 
2.3.4 A simples participação neste pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, 
normas, especificações e detalhes. 
2.3.4.1 Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta 
implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, 



    
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações  

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 / (55)3567-1102 / (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e 
a contratação. 
2.4 DO CREDENCIAMENTO 

2.4.1 Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com 
atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se 
a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.  
2.4.2 As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 
https://pregaobanrisul.com.br/ ou solicitadas por meio dos seguintes endereços de e-mail: 
licitar@campinadasmissoes.gov.br. 
2.4.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema 
eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente Edital: 
2.4.3.1 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;  
2.4.3.2. 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;  
2.4.3.3 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;  
2.4.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e,  
2.4.3.5. 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 deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário 
estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando o item 4 deste Edital, e poderão ser retiradas 
ou substituídas até a abertura da sessão pública. 
3.2. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema 
eletrônico, as seguintes declarações: 
3.2.1 do cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital, como condição de participação;  
3.2.2 de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua participação, conforme 
referido no item 2.2.2, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
3.2.3 que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso.  
3.2.3.1 A Microempresa ou empresa de pequeno porte que desejam usufruir dos benefícios da 
Lei Complementar nº123/2006 deverão apresentar, conjuntamente com a proposta, a declaração 
firmada pelo contador da empresa (devidamente identificado pelo número do seu registro 
profissional) de que esta possui direito ao gozo dos benefícios previstos na LC 123/2006.  
3.3 Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito à tipificação no crime de 
falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos 
arts. 90 e 93 da Lei federal nº 8.666/1993, e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem prejuízo 
da aplicação das sanções administrativas previstas no presente Edital. 
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3.4 Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via sistema após a aceitabilidade da 
proposta final, conforme item 5.1 deste Edital.  
3.5. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24h00min.  
 
 4. DAS PROPOSTAS  
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) 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 até às 9h, observando as 
diretrizes do Edital PE 46/2021, com a indicação dos valores unitários e total, englobando os 
custos, frete, transporte, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o 
cumprimento das obrigações assumidas.  
4.2.1 A proposta de preços inicial deverá conter as características técnicas do produto 
ofertado, indicando obrigatoriamente e expressamente, a sua marca e, se for o caso, o 
modelo.  
4.2.1.1 PARA OS ITENS 01; 02; 03; 04 O PROSPECTO DEVERÁ SER ANEXADO À 
PROPOSTA INICIAL 
4.2.2 A proposta final deverá manter inalteradas a características, bem como a marca e modelo 
indicados. 
4.2.3 Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, já consideradas inclusas todas as 
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação.  
4.3 Até a data e horário limite de entrega, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
4.4 Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de 
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
4.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades.  
4.6 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
4.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
4.8 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
duas horas (02 horas), a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá 
conter o folder, prospecto ou documento com foto ilustrativa, descritivo das funções e/ou 
especificação técnica do Equipamento cotado a ser entregue. 
4.8.1 a proposta final assinada e atualizada, deverá ser encaminhada em meios físicos 
conforme item 11.1.1. 

4.8.2 O envio em meios físicos será dispensado caso os documentos estejam assinados 
digitalmente. 
 
5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
5.1. Após o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, o 
licitante será convocado a encaminhar eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada 
a disputa, os documentos de habilitação abaixo discriminados: 
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     5.1.1 DECLARAÇÃO de que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação – 
ANEXO III; 
     5.1.2 DECLARAÇÃO  de inexistência de fatos impeditivos da habilitação - ANEXO V 

 5.1.3  DECLARAÇÃO de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista 
(ANEXO VI). 

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); 
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 com a Fazenda Federal/INSS (Certidão de Débitos 
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida conjuntamente pela Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a 
última do domicílio ou sede do licitante; 

a) 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 de Débitos Trabalhistas - CNDT , 
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.  
b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02 
(ANEXO IV); 
 

              5.1.5– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
                       a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, contados 
da data de apresentação da proposta. 

  
                  5.1.6– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA             
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                     a)   Atestado de capacitação técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, atestando que a licitante forneceu, satisfatoriamente, contrato de 
objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos. 

Obs.: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade técnica seja similar ao objeto 
licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a quantidade executada e o 
período utilizado para tanto 

5.2 – Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo 
seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto 
licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 
5.2.1 A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido 
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, 
constante no preâmbulo. 

 5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de 
validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, 
como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
 5.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 5.1.3, 
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação,  que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, após a sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 
  5.3.1 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
 5.3.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 5.3, a sessão do pregão será 
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, 
ficando os licitantes já intimados a efetuar o acesso ao sítio www.celic.rs.gov.br, também, 
www.compras.rs.gov.br   e/ou  www.pregaoonlinebanrisul.com.br, a fim de acompanhar o 
julgamento da habilitação. 
  5.3.3 - O benefício de que trata o item 5.3 não eximirá a microempresa, a empresa 
de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
  5.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.3, 
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 11.2.1, sem 
prejuízo das penalidades previstas no item 16.1, aliena a, deste edital.  

 
6. DA OPERACIONALIZAÇÃO 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 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste 
Edital. 

6.2.1 o LICITANTE 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 
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desconexão, conforme item 2.4.3.2 deste Edital. 
6.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.4  Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do 

valor estarão disponíveis na internet.  
6.5 Se ocorrer a desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

6.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão pública da licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos 
anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.  

6.6. No caso de desconexão do licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua 
inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

 
7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
7.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via chat, em campo próprio do sistema 
eletrônico.  

7.1.1 Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-
mail.  

7.2 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. 

7.3 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 
fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital.  

7.4. 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, com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de 
remuneração.  

7.5. A Administração concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a 
exequibilidade de sua proposta.  

7.5.1. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da 
proposta ou exigir do licitante a sua demonstração.  

7.5.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro 
poderá efetuar diligência, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

7.5.3. questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

7.5.4 pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
7.5.5 verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a 

Administração Pública ou com a iniciativa privada;  
7.5.6 pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
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atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  
7.5.7 verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante;  
7.5.8. estudos setoriais 
7.5.9 consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 

Municipal;  
7.5.10 demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
7.6 A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real pelos licitantes, anexando-se cópia das propostas 
desclassificadas aos autos do processo licitatório.  

7.7 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 
pregoeiro e, somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

7.8. 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:  

7.9.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do 
valor consignado no registro.  

7.9.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

7.9.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro.  

7.9.4. A apresentação de lances respeitará o intervalo mínimo de diferença de 
R$0,10 que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance 
que cobrir a melhor oferta.  

7.6.5 O sistema eletrônico avisará o encerramento do período de livre disputada, 
previamente estabelecido pelo pregoeiro, após o que transcorrerá período (randômico) de tempo 
de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, onde ainda poderão 
ser efetuados lances livres, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
8. MODO DE DISPUTA 
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes do item 7. 
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10(dez) 

minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.  

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 
automaticamente. 

8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 
pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.  

8.6. 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. 

8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
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sessão pública da licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos 
anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.  

8.8 Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso;  

 9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, 

sendo observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993 para aferir a proposta 
vencedora. 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 ao último 
lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado 
no item 5.1 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 trata o item 5, enviados nos termos 

do item 3.4 e 5.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões 
junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 

11.1.1 A documentação para habilitação e a proposta final assinada e atualizada, 
em meio físico, deverão ser encaminhadas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a 
partir da intimação por meio eletrônico expedida pelo pregoeiro, em envelope opaco e lacrado, 
ao seguinte endereço contendo as seguintes indicações no seu anverso: 
ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE  
11.1.1.1 EM CASO DE ASSINATURA DIGITAL DA PROPOSTA FINAL E DEMAIS 
DECLARAÇÕES, DATADAS COM A DATA DO CERTAME, A EMPRESA PODERÁ SER 
EXIMIDA DO ENVIO DA PROPOSTA POR CORREIO. 
 
                             11.1.2 Todas as folhas dos documentos para habilitação deverão ser 
apresentadas em seus originais ou cópias devidamente autenticadas, devendo ser rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
                             11.1.3 Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar 
válidos no dia de abertura da sessão pública. 

 11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 
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declaração exigida no item 3.2.3.1 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. 

 11.2.1 Na hipótese de a proposta vencedora não ser 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.  

11.3 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. A 
manifestação de interposição de recurso deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 
minutos, a contar do encerramento da sessão.  

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 
5 (cinco) 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.  

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. 
13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar 

o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
14. PRAZOS E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
14.1. Após a homologação, esgotados todos os prazos recursais, o adjudicatário 

será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias úteis assinar o Contrato. Excepcionalmente a 
Administração Municipal poderá aceitar contrato assinado por meio de assinatura digital, sendo 
permitido o envio do contrato original devidamente assinado pela licitante via Correios.  

14.2. 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. 

14.3. 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. 

14.3.1 A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos 
de habilitação, no prazo do item 11.1.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação. 
                           14.4  A empresa deverá entregar os materiais objetos desta licitação em até 45 
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(quarenta e cinco) dias após o pedido, o atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
sujeitará a licitante as penalidades previstas no item 16.1.  
                          14.5  - O prazo de que trata o item 14.4 poderá ser prorrogado, desde que seja 
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo, e, não ultrapasse a data 
de 10 de dezembro. 

14.6 Verificada a desconformidade de algum item, a licitante vencedora deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às 
penalidades previstas neste edital. 

14.8 Os materiais a serem entregues deverão estar adequadamente acondicionados 
de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte. 

14.9 A nota fiscal Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) deverá, 
obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

15 - DO PAGAMENTO: 

15.1 Os recursos para o atendimento das despesas da presente licitação correrão a conta da 
seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento vigente: 

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

Desdobramento 

06.04 12 361 6000 2.601 44.90.52 724 1733 
15.2 O pagamento será efetuado por intermédio da Tesouraria do Município após entrega dos 
itens e autorização por parte do Fiscal do Contrato, mediante apresentação de nota fiscal 
Eletrônica (de acordo com o protocolo ICMS 85) contendo o número da Licitação PE 46/2021. 

15.3 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que 
regula a matéria. 

 
16 –  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1 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 2% 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 2 anos e multa de 5% 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 2 anos e multa de 2% sobre o valor 
estimado da contratação; 
d) executar o contrato com atraso injustificado,até o limite de 10 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 2 anos e multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato. 
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16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 
16.3 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. 
17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

17.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de 
impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: 
licitar@campinadasmissoes,rs.gov.br. 

17.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão respondidas via e-
mail e divulgadas no seguinte sítio eletrônico da Administração: 
www.campinadasmissoes.rs.gov.br. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 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. 

18.2 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

18.3 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). 

18.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 
mais privilegiado que seja. 

Campina das Missões/RS, 08 de setembro de 2021. 

 

 

                                     ____________________ 
                                        Carlos Justen 
                                             Prefeito 
 
 
 

Registre-se e publique-se. 

 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 
Memo nº 72 /2021                     Campina das Missões, 26 de agosto de 2021. 
 
DE: Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
PARA: Setor de Compras e Licitações 
 
   
  Solicitamos que seja encaminhadoprocesso de aquisição através de procedimento 

legal, de materiais de laboratório de ciências da natureza e kits de robótica, para Ensino 

Fundamental, níveis I e II. O laboratório é um espaço importante para o desenvolvimento do 

ensino de ciências, dessa forma a estruturação adequada de laboratórios de ciências nas escolas é 

essencial para que se qualifique a relação teoria e prática no processo de aprendizagem de 

ciências. 

Um laboratório bem equipadopermite o cuidado com observações e a condução de 

experimentos de modo que possam ser aproveitados da melhor maneira possível, tornando o 

ensino de ciências atrativo, interessante, qualificado e seguro.  

Além disso, os materiais de laboratório são relevantes para ampliar o conhecimento dos 

alunos em relação aos equipamentos, ao seu uso adequado, às normas de segurança em um 

laboratório, bem como nomenclaturas de vidrarias e demais itens que compõe um laboratório.  

Ainda, cabe destacar, que as atividades experimentais envolvem diversos materiais e 

compartilhamento de ideias, construção de hipóteses, aproximando saberes do senso comum com 

o conhecimento científico, possibilitando constante interação de pensamento e ação aos alunos 

de diferentes níveis de ensino, contribuindo para que, gradativamente, o aluno consiga 

estabelecer novas relações com o conhecimento científico, compreendendo a dimensão do 

mesmo no seu cotidiano. 

Considerando ainda, o Documento Orientador do Território (DOT), elaborado a partir das 

diretrizes da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e do Referencial Curricular Gaúcho, que 

evidenciam a necessidade de fomentar a prática, a curiosidade e a criatividade dos alunos, 

justifica-se a presente aquisição de materiaisque serão imprescindíveis para alcançar esses 

objetivos. 

Considerando também, a realidade local, em que nossas escolas se encontram em 



    
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações  

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 / (55)3567-1102 / (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

situações precárias no que diz respeito a materiais de laboratório e/ou outros materiais 

diferenciados, entendemos que esse aparato pode representar novas possibilidades de ver e 

entender o mundo, uma vez que o ensino poderá ultrapassar as barreiras da teoria e se associar a 

prática, qualificando e fortalecendo o ensino em nossa rede como um todo. 

Da mesma forma, há interesse em adquirir conjuntos de matemática, que servirão como 

material de apoio ao ensino da matemática, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica e 

despertando o interesse do aluno, sendo possível, a partir desses materiais aulas diversificadas, 

em que o aluno poderá aprender por meio de novas metodologias. 

Além disso, há interesse em adquirir conjuntos de robótica, que são importantes para uma 

experiência inovadora, despertando o raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problemas, 

contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, um futuro profissional qualificado, ampliando a 

relação entre teoria e prática. Ainda, a robótica promove o trabalho em equipe, se mostrando uma 

forma dinâmica e lúdica de aprender, ao colocar a “mão na massa”, o aluno desenvolve uma 

gama de habilidades ao mesmo tempo em que acompanha a evolução tecnológica e as mudanças 

na sociedade por meio de uma ferramenta pedagógica poderosa. 

 
 

 

 
1. OBJETO: 

Aquisição de conjunto de Ciências da Natureza 
Fundamental I e II para as Escolas da rede municipal 
de ensino. 
 

 
ORÇAMENTO 1 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

1 

Conjunto de Ciências da Natureza, Fundamental I: 
Destinado ao estudo, laboratório de ciências da 
natureza, física e biologia, de experimentos sobre: 
alimentos de origem animal e vegetal, animais 
domésticos, nocivos e invertebrados, aves, hábitos de 
higiene, estações do ano, árvore e rio; partes de um 
torso humano bissexual; arcada dentária, com língua e 
escova; olho humano e ouvido humano ampliado; 
composição da cor; sementes, seleção natural, 
fototropismo, hormônio vegetal auxina, 
monocotiledôneas e dicotiledôneas, influência da água 
quantidade de água, soluções ácidas e básicas, 
influência do solo e da luz no brotamento e 

2 unidades 

R$11275,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$22550,00 
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desenvolvimento das sementes; o som, importância da 
luz para a visualização dos objetos e percepção 
sensorial; o tato, o olfato, a visão e sua importância; 
movimento retilíneo, gráfico espaço x tempo, 
velocidade média, posição futura, etc.  
Áreas de ação: Ciências da natureza, física, mecânica 
dos sólidos, cinemática; biologia dos organismos e das 
populações. 
Lista de itens: 05 Arruela de pressão M5, inox 03 
Prego 13 x 15 01 Funil, diâmetro 100 mm, haste 37 
mm 01 Erlenmeyer graduado 250 mL, boca estreita 01 
Pipeta pasteur graduada, 3 mL 01 Placa petri com 
tampa, 90 mm x 15 mm 03 Placa petri com tampa, 
100 mm x 15 mm 01 Tubo de ensaio 55 mL 03 Copo 
béquer 50 mL 01 Copo béquer 250 mL de vidro 02 
Frasco âmbar 60 mL, tampa com rosca 01 Bastão de 
vidro 01 Espátula com cabo 01 Espelho plano, 70 x 40 
mm 01 Vidro martelado 70 x 40 mm 01 Vareta de 
madeira, 30 cm 01 Pisseta com bico curvo 01 Seringa 
descartável graduada, 10 mL 11 Anel amarelo de 
borracha 03 Copo transparente 300 mL 01 Lupa 
aumento 3 x com cabo, 60 mm 01 Mola de tração K 
20 N/m, 110 mm 01 Álbum Ciências da Natureza com 
10 cartazes 01 Pinça com cabo, abertura 60 mm 01 
Mufa dupla, 90° 01 Suporte para 24 tubos de ensaio 
01 Pinça anatômica serrilhada, 12 cm 01 Pinça dente 
de rato, 14 cm 01 Cabo para bisturi 01 Lâmina para 
bisturi 01 Tela para aquecimento, 10 cm 01 Fonte de 
calor para álcool em gel 01 Bússola, 77 mm 01 
Bandeja plástica, 195 x 300 x 55 mm 01 Bandeja 
plástica, 440 x 500 x 100 mm 03 Conta vermelha, 8 
mm 03 Conta amarela, 8 mm 05 Conta azul, 6 mm 03 
Garra jacaré 01 Lápis dermográfico, preto 01 Colher 
média 06 Esfera de aço 6,35 mm 01 Esfera de aço 18 
mm 01 Esfera de isopor, 35 mm 01 Esfera de isopor, 
75 mm 01 Vela 01 Peróxido de hidrogênio, 10 
volumes 02 Cronômetro digital manual 01 Chave 
sextavada 4 mm em L 06 Etiqueta adesiva, 26 x 15 
mm 01 Microscópio biológico monocular 70X a 400X 
01 Torso humano bissexual, 85 cm e 24 partes 01 
Arcada dentária, com língua e escova, aumentada 3 
vezes 01 Olho humano ampliado, 9 partes 01 Ouvido 
humano ampliado com 5 partes 01 Dinamômetro 
tubular de 0 a 2 N, divisão 0,02 N 01 Gancho curto de 
93 mm com espaçador 04 Massa acoplável de 50 ± 0,1 
g 01 Fio de prumo 1,2 m 01 Haste inox de 200 mm 
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com roscas 01 Haste inox de 300 mm com roscas e 
fixador 01 Haste inox, 500 mm com roscas e fixador 
01 Mufa de entrada lateral com braço e 3 esperas 01 
Frasco com limalhas de ferro 01 Ímã em barra de 
ALNICO, 23 mm 01 Cabo elétrico flexível, preto, 0,5 
metro, pino de pressão simples e garra jacaré 02 Cabo 
elétrico flexível, vermelho, 0,5 metro, pino de pressão 
simples e garra jacaré 01 Bobina de 600 espiras, 26,9 
x 24,5 x 22 mm 01 Chave liga desliga normalmente 
aberta, com conexões de fio 01 Rosa dos ventos, 
impressa, 200 x 145 mm 01 Porta-pilha D com 
conexões 01 Fio de aço com olhais, 160 mm 01 Fio de 
cobre com olhais, 160 mm 01 Cabo para esfera de 
isopor 01 Disco de Newton, manual 01 Tripé delta 
médio com sapatas niveladoras 01 Tripé universal 
delta max com sapatas 01 Bomba de vácuo, manual 01 
Rolha com artéria excêntrica de 70 mm 01 Painel 01 
Bolsa suporte com alça 01 Berçário de mudas 01 
Suporte com manípulo fêmea, 20 01 Cartão artrópode 
abelha 01 Cartão molusco polvo 01 Cartão molusco 
bivalve 01 Cartão artrópode escorpião 01 Cartão 
artrópode vespa 01 Cartão equinodermo estrela do 
mar 01 Cartão artrópode borboleta 01 Cartão 
artrópode barata 01 Cartão artrópode lagarta 01 Cartão 
artrópode caranguejo 01 Cartão anelídeo poliqueto 01 
Cartão artrópode besouro 01 Cartão anelídeo 
sanguessuga 01 Cartão artrópode lacraia 01 Cartão 
artrópode formiga 01 Cartão artrópode piolho-de-
cobra 01 Cartão artrópode pulga 01 Cartão artrópode 
ácaro 01 Cartão artrópode gafanhoto 01 Cartão 
cnidário água-viva 01 Cartão artrópode mosquito 01 
Cartão molusco caracol 01 Cartão cnidário anêmona 
01 Cartão artrópode craca 01 Cartão molusco sépia 01 
Tampa flexível para bloqueio 01 Câmara básica 01 
Indicador magnético C 01 Indicador magnético D 01 
Câmara de tato, inclusão 01 Câmara de olfato 01 
Imagem 7 para simulador de daltonismo 01 Imagem 8 
para simulador de daltonismo 01 Imagem 12 para 
simulador de daltonismo 01 Imagem 13 para 
simulador de daltonismo 01 Identificador 1 01 
Identificador 2 01 Identificador 3 01 Identificador 4 
01 Máscara 7 para simulador de daltonismo 01 
Máscara 8 para simulador de daltonismo 01 Máscara 
12 para simulador de daltonismo 01 Máscara 13 para 
simulador de daltonismo 01 Conjunto básico 
movimento de descida. 
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1 

Conjunto de Ciências da Natureza, Fundamental I e 
II:Função: Destinado ao estudo, laboratório de 
ciências da natureza , física, biologia e química, de 
experimentos sobre: alimentos de origem animal e 
vegetal, animais domésticos, nocivos e invertebrados, 
aves, hábitos de higiene, estações do ano, árvore e rio; 
partes de um torso humano bissexual; arcada dentária, 
com língua e escova; olho humano e ouvido humano 
ampliado; composição da cor; sementes, seleção 
natural, fototropismo, hormônio vegetal auxina, 
monocotiledôneas e dicotiledôneas, influência da água 
quantidade de água, soluções ácidas e básicas, 
influência do solo e da luz no brotamento e 
desenvolvimento das sementes; o som, importância da 
luz para a visualização dos objetos e percepção 
sensorial; o tato, o olfato, a visão e sua importância; 
movimento retilíneo, gráfico espaço x tempo, 
velocidade média, posição futura, mapa do sistema 
circulatório do sistema digestório humano, esqueleto 
humano, articulações e ossos dupla hélice de DNA; 
movimento, trajetória, equilíbrio de um ponto 
material, vantagem mecânica, forças de atrito, 
primeira lei do movimento de newton, coeficientes de 
atrito estático e cinético; máquina simples, roldana 
simples, roldana móvel, vantagem mecânica, 
dinamômetro, mola, lei de hooke, trabalho, energia, 
empuxo, pêndulo simples, mhs; hidrostática, fluidos, 
vasos comunicantes; ondas mecânicas, ondas 
unidimensionais e bidimensionais, ondas longitudinais 
e transversais, onda estacionária, pulso, período, 
frequência, comprimento de onda, velocidade de 
propagação, reflexão, interferência; pressão 
atmosférica, hemisférios de magdeburgo, vácuo; luz, 
propriedades da óptica geométrica, reflexão da luz, 
espelho plano, reflexões múltiplas, reflexão em 
espelho; esféricos côncavo e convexo, refração da luz, 
dioptros, lentes esféricas, defeitos da visão, correção 
da hipermetropia e da miopia com lentes; genética, 
cruzamentos genéticos, quadro de punnett, 
probabilidade; características e propriedades dos 
átomos e sua distribuição eletrônica; associações em 
série e paralelo, resistores, ddp, corrente, lei de ohm, 
associações de resistores em série, paralela e mista, 
potenciômetro, potência elétrica, capacitor, circuito rc, 
leis das malhas e dos nós de kirchhoff; teoria cinética 
dos gases, efeito da temperatura e a sua consequência 

01 unidade 

R$ 
23000,00 

R$ 
23000,00 
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na velocidade das partículas, relação de volume e 
pressão, sob mesma temperatura, energia cinética 
média molecular, energia interna de um gás perfeito, o 
que se entende por modelo, etc. obs: não acompanham 
as pilhas, etc. Áreas de ação Ciências da natureza, 
física, mecânica dos sólidos, cinemática; biologia dos 
organismos e das populações, estática, dinâmica, 
hidrostática, conservação de energia, ondulatória, 
óptica geométrica, reflexão e refração da luz, lentes, 
terra e universo; Biologia populações, genética 
mendeliana, hereditariedade; Química, atomística, 
estudo do comportamento de gases. 
05 Arruela de pressão M5, inox 
Quantidade Código Equipamento Valor 
1 KE080D Conjunto Ciências da Natureza – 
Fundamental I e II R$ 23.000,00 
03 Prego 13 x 15 
01 Funil, diâmetro 100 mm, haste 37 mm 
01 Erlenmeyer graduado 250 mL, boca estreita 
02 Pipeta pasteur graduada, 3 mL 
03 Placa petri com tampa, 90 mm x 15 mm 
03 Placa petri com tampa, 100 mm x 15 mm 
04 Tubo de ensaio 55 mL 
03 Copo béquer 50 mL 
04 Copo béquer 250 mL de vidro 
02 Frasco âmbar 60 mL, tampa com rosca 
01 Bastão de vidro 
01 Espátula com cabo 
02 Espelho plano, 70 x 40 mm 
01 Vidro martelado 70 x 40 mm 
02 Vareta de madeira, 30 cm 
01 Pisseta com bico curvo 
01 Seringa descartável graduada, 10 mL 
11 Anel amarelo de borracha 
03 Copo transparente 300 mL 
01 Lupa aumento 3 x com cabo, 60 mm 
01 Mola de tração K 20 N/m, 110 mm 
01 Álbum Ciências da Natureza com 10 cartazes 
01 Pinça com cabo, abertura 60 mm 
01 Mufa dupla, 90° 
01 Suporte para 24 tubos de ensaio 
01 Pinça anatômica serrilhada, 12 cm 
01 Pinça dente de rato, 14 cm 
01 Cabo para bisturi 
01 Lâmina para bisturi 
01 Tela para aquecimento, 10 cm 
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01 Fonte de calor para álcool em gel 
01 Bússola, 77 mm 
01 Bandeja plástica, 195 x 300 x 55 mm 
01 Bandeja plástica, 440 x 500 x 100 mm 
03 Conta vermelha, 8 mm 
03 Conta amarela, 8 mm 
05 Conta azul, 6 mm 
03 Garra jacaré 
01 Lápis dermográfico, preto 
01 Colher média 
06 Esfera de aço 6,35 mm 
01 Esfera de aço 18 mm 
01 Esfera de isopor, 35 mm 
01 Esfera de isopor, 75 mm 
01 Vela 
01 Peróxido de hidrogênio, 10 volumes 
02 Cronômetro digital manual 
01 Chave sextavada 4 mm em L 
96 Etiqueta adesiva, 26 x 15 mm 
01 Microscópio biológico monocular 70X a 400X 
01 Torso humano bissexual, 85 cm e 24 partes 
01 Arcada dentária, com língua e escova, aumentada 3 
vezes 
01 Olho humano ampliado, 9 partes 
01 Ouvido humano ampliado com 5 partes 
01 Dinamômetro tubular de 0 a 2 N, divisão 0,02 N 
02 Gancho curto de 93 mm com espaçador 
06 Massa acoplável de 50 ± 0,1 g 
01 Fio de prumo 1,2 m 
01 Haste inox de 200 mm com roscas 
01 Haste inox de 300 mm com roscas e fixador 
01 Haste inox, 500 mm com roscas e fixador 
01 Mufa de entrada lateral com braço e 3 esperas 
01 Frasco com limalhas de ferro 
01 Ímã em barra de ALNICO, 23 mm 
02 Cabo elétrico flexível, preto, 0,5 metro, pino de 
pressão simples e garra jacaré 
02 Cabo elétrico flexível, vermelho, 0,5 metro, pino 
de pressão simples e garra jacaré 
01 Bobina de 600 espiras, 26,9 x 24,5 x 22 mm 
02 Chave liga desliga normalmente aberta, com 
conexões de fio 
01 Rosa dos ventos, impressa, 200 x 145 mm 
05 Porta-pilha D com conexões 
01 Fio de aço com olhais, 160 mm 
01 Fio de cobre com olhais, 160 mm 
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01 Cabo para esfera de isopor 
01 Disco de Newton, manual 
01 Tripé delta médio com sapatas niveladoras 
01 Tripé universal delta max com sapatas 
01 Bomba de vácuo, manual 
01 Rolha com artéria excêntrica de 70 mm 
01 Painel 
01 Bolsa suporte com alça 
01 Berçário de mudas 
01 Suporte com manípulo fêmea, 20 
01 Cartão artrópode abelha 
01 Cartão molusco polvo 
01 Cartão molusco bivalve 
01 Cartão artrópode escorpião 
01 Cartão artrópode vespa 
01 Cartão equinodermo estrela do mar 
01 Cartão artrópode borboleta 
01 Cartão artrópode barata 
01 Cartão artrópode lagarta 
01 Cartão artrópode caranguejo 
01 Cartão anelídeo poliqueto 
01 Cartão artrópode besouro 
01 Cartão anelídeo sanguessuga 
01 Cartão artrópode lacraia 
01 Cartão artrópode formiga 
01 Cartão artrópode piolho-de-cobra 
01 Cartão artrópode pulga 
01 Cartão artrópode ácaro 
01 Cartão artrópode gafanhoto 
01 Cartão cnidário água-viva 
01 Cartão artrópode mosquito 
01 Cartão molusco caracol 
01 Cartão cnidário anêmona 
01 Cartão artrópode craca 
01 Cartão molusco sépia 
01 Tampa flexível para bloqueio 
01 Câmara básica 
01 Indicador magnético C 
01 Indicador magnético D 
01 Câmara de tato, inclusão 
01 Câmara de olfato 
01 Imagem 7 para simulador de daltonismo 
01 Imagem 8 para simulador de daltonismo 
01 Imagem 12 para simulador de daltonismo 
01 Imagem 13 para simulador de daltonismo 
01 Identificador 1 
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01 Identificador 2 
01 Identificador 3 
01 Identificador 4 
01 Máscara 7 para simulador de daltonismo 
01 Máscara 8 para simulador de daltonismo 
01 Máscara 12 para simulador de daltonismo 
01 Máscara 13 para simulador de daltonismo 
01 Conjunto básico movimento de descida 
01 Proveta graduada, 10 mL com base 
04 Pipeta graduada, 5 mL 
01 Pipeta graduada, 10 mL 
01 Conta gotas com tetina 
01 Picnômetro 
16 Tubo de ensaio 22 mL 
02 Copo béquer 100 mL 
01 Espátula dupla de aço 5 x 150 mm 
01 Espátula colher 
01 Lamínula de vidro 
01 Lâmina de vidro 
04 Pera insufladora 
01 Seringa descartável, graduada 20 mL 
02 Elástico ortodôntico 
01 Tubo 50 mL, com tampa 
03 Saco plástico, 240 x 330 mm 
01 Capacitor eletrolítico 1000 microfarad/16 v 
04 Resistor 100 ohm 
03 Mola de tração curta 31 N, 55 mm 
01 Papel filtro circular 
01 Papel tornassol vermelho, pH básico 
01 Papel tornassol azul, pH ácido 
01 Mapa Sistema circulatório humano, telado 
01 Mapa Sistema digestório humano, telado 
01 Pinça com cabo, abertura 60 mm 
01 Pinça para tubo de ensaio 
01 Tripé baixo para tela de aquecimento 
01 Tesoura íris reta, 120 mm 
01 Frasco térmico com tampa, 400 mL 
02 Multímetro digital 
01 Trena de 1 metro 
01 Fonte de alimentação 6 VCA, 0,5 A 
01 Esqueleto Humano, com suporte, 168 cm 
01 Dupla hélice de DNA 
01 Carro de quatro rodas 
01 Condutivímetro didático 
01 Corpo de prova de madeira com 2 ganchos 
01 Plano inclinado articulável 
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01 Escala angular 
01 Prumo para escala angular 
01 Suporte móvel com ponteiro lateral 
01 Fio flexível de 0,80 m com anel e gancho 
01 Roldana móvel simples com ganchos 
01 Roldana simples com manípulo M3 
01 Massa acoplável de 23,0 ± 0,2 g 
01 Haste inox de 200 mm com roscas 
01 Haste inox de 300 mm com roscas e fixador 
01 Cilindro de Arquimedes com balde transparente de 
duas alças 
01 Placa de união 
01 Armadura laminada em I, 57,15 x 9 mm 
01 Armadura laminada em U, 57,15 x 38,09 x 9 mm 
01 Adaptador de RCA para fixadores com manípulos 
01 Régua transparente 0 a 300 mm para encaixe 
01 Dióptro plano-côncavo com proteções e adesão 
NdFeB 
01 Dióptro biconvexo com proteções e adesão NdFeB 
01 Dióptro plano-convexo com proteções e adesão 
NdFeB 
01 Dióptro meio-cilindro, adesão NdFeB 
01 Espelho cilíndrico côncavo e convexo, adesão 
NdFeB 
02 Espelho plano 45 x 16 mm, adesão magnética 
01 Painel defeitos de visão 
01 Laser de duplo feixe planar visível 
01 Vasos comunicantes 
01 Ventoinha de seis pás 
01 Protetor com suporte para termômetro 
02 Pivô removível 
01 Lâmina de prova com cavidades e fixação 
magnética 
01 Bobina de 300 espiras, 26,9 x 24,5 x 22 mm 
01 Modelo elementar 
01 Artéria de 300 mm com rolha 
02 Mufa de entrada lateral, braço e manípulos 
03 Suporte com lâmpada 4,5 V, 2 W 
02 Eletrodo em S, 89 x 26 x 3,3 mm, cobre 
02 Eletrodo em S, 60 mm, cobre 
01 Mola helicoidal longa, ondas em mola 
04 Fixador com NdFeB 
01 Ímã cilíndrico, 100 mm, com protetores 
01 Tábua 
01 Compressor com válvula 
01 Disco de Hartl 
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01 Disco transparente com conexão de saída e anel 
01 Disco transparente com manípulo 
01 Fio flexível 0,25 m com gancho 
02 Par de pés com sapatas 
01 Gerador aleatório ABCD 
01 Gerador aleatório AB 
01 Tábua 
01 Tábua distribuição eletrônica 
02 Conexão elétrica flexível 
01 Potenciômetro com três extensões 
01 Suporte com duas lâmpadas de 4,5 V 
01 Apagador 
01 Placa para ensaios elétricos 
01 Balança digital 10 Kg, 1g 
01 Conjunto construção molecular em 3 dimensões. 

   

   ORÇAMENTO 1 

 

2. OBJETO: Aquisição de conjunto de Matemática - 
Fundamental I e II para escolas da rede Municipal de 
Ensino 

ITEM DESCRIÇÃO 

QUAN
TIDAD
E 

PREÇO 
UNITÁRI
O 

PREÇO 
TOTAL 

01 

Conjunto de Matemática - Fundamental I e II: Destinado 
ao estudo experimental, laboratório de matemática e 
realização de experimentos de matemática sobre: 
desenhos em quadro, geometria plana, geometria espacial, 
área de faces, área dos sólidos, volume externo, volume 
interno, perímetro, aresta, sólidos geométricos, o 
hexaedro, prismas, pirâmides, cilindros, esfera, apótemas, 
alturas, eixos, secção meridiana; função afim de 
coeficiente angular positivo, função afim de coeficiente 
angular negativo, função quadrática com parábolas de 
diferentes aberturas, tabelas, gráficos, linha de tendência, 
função; propriedades angulares dos triângulos, relações 
trigonométricas fundamentais num triângulo retângulo, 
razão, teorema de pitágoras, relação métrica entre os 
lados de um triângulo retângulo, lei dos senos e dos 
cossenos em um triângulo retângulo; relações entre os 
ângulos formados por retas paralelas cortadas por reta 

02 
unidades 

R$ 
15530,00 

R$31060,0
0 
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transversal; grau, radiano, quadrantes, seno, cosseno, 
tangente; produto notável, quadrado da soma de dois 
termos, quadrado da diferença de dois termos; linhas 
poligonais abertas e fechadas, polígonos, triláteros, 
quadriláteros retângulos, quadrados, trapézios, perímetro, 
área, polígonos a regulares inscritos e circunscritos na 
circunferência, etc.  
Áreas de ação Matemática, funções, geometria plana, 
métrica, espacial, álgebra, trigonometria; 
Lista de itens: 00 Mangueira, diâmetro interno 6 mm 01 
Chave sextavada 4 mm em L 01 Multicronômetro 
Bluetooth com rolagem, 14 funções, tempo de voo 01 
Sensor fotoelétrico de luz visível, cabo miniDIN-
miniDIN 01 Sensor disparador manual com cabo 
miniDIN 01 Carro com quatro rodas, guia e fuso central 
01 Plano inclinado articulável 02 Haste de inox com fuso, 
manípulos fêmeas e protetor 01 Cerca ativadora de 10 
intervalos iguais com suporte 01 Tubo suporte, inox, com 
orifícios 02 Ímã NdFeB encapsulado, 48 mm 01 Sacola 
de tecido 01 Triângulo articulável, projetável 01 Quadro 
T 01 Conjunto eixos articuláveis com transversal, 
projetável 08 Par de pés com sapatas 02 Régua 
transparente 0 a 320 mm, adesão magnética 01 Indicador 
magnético A 01 Indicador magnético B 01 Indicador 
magnético C 01 Indicador magnético D 01 Indicador 
magnético E 01 Indicador magnético F 01 Indicador 
magnético U 01 Indicador magnético W 01 Suporte com 
manípulo fêmea, 20 01 Quadro T 01 Quadro PN 02 
Régua com linha de referência, adesão magnética 01 
Régua com linha central e escalas, adesão magnética 04 
Indicador magnético a 04 Indicador magnético b 01 
Indicador magnético a² 01 Indicador magnético b² 04 
Indicador magnético a - b 02 Indicador magnético ab 01 
Indicador magnético (a + b)² 01 Escala quadrangular 
transparente de 120 x 120 mm 01 Escala quadrangular 
transparente de 100 x 100 mm 02 Fixador magnético com 
suporte 13,5 mm 04 Elástico 440 mm com fixadores 
magnéticos 01 Indicador magnético (a - b)² 02 Indicador 
magnético (ab - b²) 01 Suporte com manípulo fêmea, 40 
01 Indicador magnético C 01 Indicador magnético C² 05 
Tábua G plana 1 05 Tábua G plana 2 05 Linha 1290 mm 
com fixadores magnéticos 05 Tábua P 20 Linha 185 mm 
com fixadores magnéticos 05 Tábua trigonométrica 05 
Tábua PN 01 Quadro geometria plana, áreas 01 Linha 
2.610 mm com fixadores magnéticos 01 Régua 100 cm 
para quadro 01 Esquadro 45º para quadro 01 Compasso 
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para quadro 01 Transferidor 01 Cubo, hexaedro regular 
01 Prisma quadrangular oblíquo 01 Prisma regular 
triangular 01 Paralelepípedo com diagonais 01 Prisma 
pentagonal reto 01 Prisma hexagonal reto 01 Prisma de 
base trapezoidal 01 Sólido de dois prismas 01 Esfera 
inscrita em cilindro 01 Cone equilátero 01 Tronco de 
cone 01 Cone reto 01 Secção de cone reto 01 Cone 
oblíquo 01 Geratriz triangular para revolução 01 Meia 
esfera 01 Esfera com secção 01 Um quarto de esfera 01 
Esfera 01 Geratriz meio círculo para revolução 01 
Cilindro reto com geratriz interna 01 Secção de cilindro 
reto 01 Cilindro oblíquo 01 Secção do cilindro equilátero 
01 Cilindro equilátero com raio geratriz da face 01 
Geratriz retangular para revolução 01 Icosaedro 01 
Dodecaedro 01 Octaedro 01 Tetraedro 01 Pirâmide 
quadrangular oblíqua 01 Pirâmide reta triangular 01 
Pirâmide quadrangular 01 Pirâmide regular pentagonal 01 
Pirâmide regular hexagonal 01 Tronco de pirâmide 

     

     

     
   ORÇAMENTO 1 
 2. OBJETO: Kit de robótica Educacional  

ITEM DESCRIÇÃO 

QUAN
TIDAD
E 

PREÇO 
UNITÁRI
O 

PREÇO 
TOTAL 

01 

Kit de robótica Educacional com treinamento online: 
Embalagem (caixa de papelão); 1 Placa eletrônica; 1 
Peças estruturais – MDF 71 Rodinha plástica; 2 Roda 
boba; 1 Suporte de pilhas (AA); 1 Ferramenta chave 
Philips; 1 Motor DC; 2 Servo motor; 2 Sensor LDR; 2 
Sensor infravermelho; 2 Sensor ultrassônico; 1 
Espaçadores de Nylon; 4 Parafusos - diversos M3 53 
Porca M3; 30 Porca autotravante M3; 10 Arruela lisa; 5 
Arruela pressão; 6 Cabos; 3 vias; 2 Organizador plástico; 
1 Manual de montagem on-line; 1 Carregador de 
baterias; 1 Baterias 4.2V; 
Serviços inclusos na compra dos kits de robótica: 1) 
Treinamento na modalidade online (8 horas), para 
capacitar professores ou técnicos no manuseio, 
montagem, configuração e operação do kit completo. 2) 
Vídeos tutoriais disponibilizados em plataforma on-line. 
3) Suporte por telefone, WhatsApp e e-mail (horário 
comercial). 

40 
unidades 

R$ 589,90 
R$23596,
00 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº xx/2021 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, pessoa jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.859/0001-30, com sede administrativa situado 
na Avenida Santa Teresa, nº 821, centro, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal o neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Justen, inscrito no CPF 
sob o nº. 760.805.600-20, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a 
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Rua x, Bairro x na cidade de xxxxxxxxxx - xx, 
neste ato representada por seu representante legal o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF 
sob nº xxxxxxxxxx, doravante denominada de CONTRATADA. 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, as partes supra qualificadas têm entre 
si justo e acertado a AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA; 
CONJUNTOS DE MATEMÁTICA E KITS DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA AS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS 
MISSÕES., tendo em vista a homologação da licitação, nos termos do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 46/2021 e o Processo de Administrativo nº 90/2021, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Decreto Municipal nº 115/2020, regendo-se pelas 
seguintes cláusulas e condições: 

 

1. DO OBJETO E DOS PREÇOS 

A Contratada compromete-se a entregar os seguintes objetos ao Contratante, conforme 
Licitação Pregão Eletrônico nº 46/2021:  

Item Quant. Unid. Descrição do Produto Marca 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

       
Valor Total: R$  

2 – DA ENTREGA: 

2.1 Os produtos contratados (objeto deste contrato) deverão ser entregues na Avenida Santa 
Teresa, nº 821,  Centro, Campina das Missões – RS, de Segunda a Sexta-feira, no horário 
compreendido das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

2.2 O prazo de entrega dos produtos é de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da emissão da 
Ordem de Fornecimento emitido pela respectiva Secretaria, e deverá estar adequadamente 
acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o 
transporte. 
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2.2.1 Todos os materias serão conferidos no ato da entrega, deverão em perfeitas condições de 
uso, qualidade e especificações conforme o Edital PE 46/2021. 

2.3 Havendo necessidade de treinamento para utilização de algum material, o mesmo será 
disponibilizado pela Contratada em data e horário  agendados junto à Secretria de Educação. 

2.4 Verificada alguma desconformidade dos produtos contratados, a contratada deverá promover 
as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste contrato. 

2.4 A nota fiscal/fatura (Nota Fiscal Eletrônica) deverá obrigatoriamente, ser entregue junto com 
seu objeto. 

3 - DO PAGAMENTO: 

3.1 Os recursos para o atendimento das despesas da presente licitação correrão a conta da 
seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento vigente:  

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

Desdobramento 

06.04 12 361 6000 2.601 44.90.52 724 1733 
3.2 O pagamento será efetuado por intermédio da Tesouraria do Município após autorização por 
parte do Fiscal do Contrato, mediante apresentação de nota fiscal Eletrônica (de acordo com o 
protocolo ICMS 85) contendo o número da Licitação PE 46/2021  

3.3 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que 
regula a matéria. 

4 – DA GARANTIA E DOS PADRÕES DE QUALIDADE: 

4.1 Garantia do(s) objeto(s) contratado(s), com prazo mínimo de 12 (doze) meses, passando a 
contar da efetiva entrega dos mesmos. 
4.2  Para o item 04 – KITS DE ROBÓTICA, deverá ser agendada a capacitação com professores 
através da Secretaria de Educação. 
5 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

5.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual, após vencimento 
da validade da proposta. 

6 - DA RECISÃO CONTRATUAL: 

6.1 O Contrato poderá ser rescindido em ocorrendo às causas e na forma prevista nos artigos 77, 
78 e 79 da Lei Federal 8.666/93. 

6.2 O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverá ser objeto de 
comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de cinco (05) dias para alegar o que 
entender de direito. 

7 - DAS PENALIDADES: 

7.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a Contratada, conforme a infração estará sujeita às 
seguintes penalidades: 

a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
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direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 

b) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 

c) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do Contrato; 

d) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do Contrato; 

e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 

f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 
Contrato. 

7.2 Para efeito de sanções previstas no parágrafo anterior fica a exclusivo critério do Contratante 
a definição do que sejam “pequenas irregularidades” e pela “graduação” da falta cometida, sem 
prejuízo do que está previsto nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93. 

7.3 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso. 

7.4 No caso de aplicação de multa, haverá notificação por escrito, tendo a parte notificada, o 
prazo de dez (10) dias para recolher a importância à Secretaria Municipal da Fazenda. 

7.5 Nenhum pagamento será efetuado pelo Contratante, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta à Contratada, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

8 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

8.1 O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 31 de Dezembro de 
2021. Contudo, se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui ajustadas, ou pelo 
implemento de seu termo. 

9 - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução deste Contrato será dos Servidores 
Públicos Municipais,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme 
Portaria nº xxx/2021, ou outro servidor especificamente designado por este, e apresentado à 
contratada para conhecimento. 

10. DA VINCULAÇÃO 

10.1 O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo Administrativo 
nº 90/2021, Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2021 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores, o qual deverá ser fielmente executado pelas partes, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo as mesmas pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 
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11. DO FORO 

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões – RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do presente Contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja. 

  

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em duas vias 
de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes. 

 

Campina das Missões – RS, xx de xxxxxxxx de 2021. 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen/Contratante 

EMPRESA Contratada 

 
 

FISCAL DO CONTRATO 
 

 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 
 
 
 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ n° (Nº CNPJ DO 
LICITANTE), sediada na (ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE LOGRADOURO, 
NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E 
CEP), declara, sob as penas da lei e para os fins previstos no art. 4º, VII da Lei Federal n° 
10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação indicadas no edital da licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021. 
 
LOCAL, DATA. 
 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO 
LICITANTE) 
(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Assinatura Representante Legal 
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ANEXO IV 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 46/2021 
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de 
Identidade nº ............................... e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e 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.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
 
 
 
.........................................................................  
(data)  
 
 
.........................................................................  
(representante legal)  
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 
 

(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ: (Nº DO CNPJ DO 
LICITANTE), ENDEREÇO: ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, 

NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E 
CEP), declara sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes 

impeditivos da sua habilitação e participação na licitação PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 46/2021, 
bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
LOCAL, DATA. 

 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 

(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO 
LICITANTE) 

(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
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ANEXO   VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA 

 

(Item 5.1.3) A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir 
número) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) 
da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir 
número), DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 

_____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser  assinada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário. 

 


