
 

 
 

EDITAL N.º 28/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 

 

O Município de Agudo, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração e Gestão, 

mediante Pregoeira, designada por Portaria, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará 

realizando PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, de conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Municipal n.º 40/2020, de 06 de abril de 2020, Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a 

seguir estabelecidas. 

 

1. LOCAL, DATA E HORA 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 24 de 

junho de 2020, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF.   

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através 

do site descrito no item 1.1., até às 08h59min do mesmo dia. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

1.4. O modo de disputa será o aberto e fechado, conforme art. 36 do Decreto Municipal nº 40, de 

06 de abril de 2020. 

1.5. 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 40, de 06 de abril de 2020, e será tornado público apenas e 

imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

 

2. OBJETO  

2.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais e equipamentos diversos, para 

renovar e equipar os Laboratórios de Ciências, de Matemática e de Geografia das Escolas Municipais, 

conforme Termo de Referência, ANEXO I do presente Edital. 

2.2. No preço deverão estar incluídas as despesas de frete, bem como taxas, impostos e seguros que 

incidam ou venham a incidir sobre os materiais ofertados. 

 

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

3.1. 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. 

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 

utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

3.3.1. 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; 

3.3.2. 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; 

3.3.3. 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; 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

eletrônica; e 

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 

próprio. 
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4. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. 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 5 e 6 deste Edital, 

e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 

sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital, como condição de participação; 

4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, 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 10 e 12, deste edital. 

4.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 

solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da 

solicitação. 

 

5. PROPOSTA 

5.1. 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. 

5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação completa 

dos materiais ofertados, 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. 

5.3. 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. 

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, 

observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

6.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

6.1.2. 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. 

6.1.3. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, 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). 

6.1.4. 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.  



 

 
 

6.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da emissão do mesmo.   

 

7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, a pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a 

utilização de sua chave e senha. 

7.2. 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 3.3.2 deste Edital. 

7.3. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 

disponíveis na internet. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a pregoeira dará início à fase 

competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

8.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

8.6. 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: 

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

registro. 

8.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

 

9. MODO DE DISPUTA 

9.1. 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 8. 

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 15 (quinze) minutos, 

improrrogáveis. 

9.3. Encerrado o prazo do item 9.2, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos 

lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances 

será automaticamente encerrada. 

9.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 9.3, o sistema abrirá a 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 

(dez) por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.5. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.4, os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer 

um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 



 

 
 

9.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.4 e 9.5, o sistema ordenará os lances em ordem 

crescente de vantajosidade. 

9.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.4 e 9.5, haverá o 

reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 

encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 9.6. 

9.8 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, 

admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 9.7. 

9.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira 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. 

9.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas 

após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1. 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 4.2.2 deste 

Edital; 

10.1.1. 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. 

10.1.2. 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 10.1. deste edital, a 

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

10.1.3. O disposto no item 10.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 

tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão observados os critérios 

do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10.3. 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. 

 

11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 

desempate, se for o caso, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

11.2. 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 pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 4.3 deste Edital. 

11.3. 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. 

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 6, enviados nos termos do item 4.1, serão 

examinados pela pregoeira, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais 

de órgãos e entidades emissores. 

12.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida 
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no item 4.2.2 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 05 (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. 

12.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

12.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

13. RECURSO 

13.1. 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. 

13.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 (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. 

13.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, 

sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 

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

aproveitamento. 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

14.2. Na ausência de recurso, caberá à pregoeira adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

15.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 02 (dois) dias, para 

assinar o Contrato. 

15.2. Para a assinatura, no mesmo prazo do item 15.1, deverão ser comprovadas as condições de 

habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias 

autenticadas. 

15.3. As certidões referidas no item 6, 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. 

15.4. O prazo de que trata o item 15.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde 

que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

15.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a ata, 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. 

15.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, no 

prazo do item 15.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação. 

 

16. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

a) entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em consonância com 

a proposta de preços; 

b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 



 

 
 

d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

e) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 

legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado. 

 

17. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar da 

assinatura do contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s), junto a Prefeitura Municipal, localizada na 

Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de frete e descarga. 

 

18. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

18.1. Os recursos decorrentes da presente aquisição correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Secretaria PJ Rec. 

Educação e Desporto 

8301 031 

8299 031 

8300 031 

8298 031 

5943 020 

8291 020 

5618 031 

 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. O pagamento dos materiais, após a sua entrega total, será efetuado em uma única parcela, 

através da Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para instrução e 

liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

19.2. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 1% 

(um por cento) ao mês de juros; 

19.3. Não será efetuado qualquer pagamento a EMPRESA VENCEDORA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

20. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

20.1. O recebimento dos materiais será efetuado pela Secretaria de Educação e Desporto, através da 

Sra. Rosméri Martini Oestreich, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

20.2. A fiscalização dos materiais entregues será efetuada pela Dirigente de Equipe Sra. Rosméri 

Martini Oestreich.  

20.3. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

20.4. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover 

as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas 

neste edital. 

 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. 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 02 (dois) dias úteis, 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; 

g) quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitado pelo Contratante, 

será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

21.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

21.3. 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. 

21.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.                         

 

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 

poderão ser enviados à pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

22.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte 

sítio eletrônico da Administração www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. 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. 

23.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

23.3. 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). 

23.4. É facultado a Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 

licitação, diligências destinadas a esclarecer, ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

23.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 

23.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em 

vigor. 

23.7. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

23.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

23.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 

e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

23.10.  Integram este Edital de Pregão Eletrônico: 

ANEXO I – Termo de Referência. 

ANEXO II – Minuta de Contrato.                                               

 

Agudo, 08 de junho de 2020. 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

     Prefeito Municipal  

 

 

 

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


 

 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EDITAL N.º 28/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 

 

1. Objeto:  

Aquisição de materiais e equipamentos diversos para renovar e equipar os Laboratórios de 

Ciências, de Matemática e de Geografia das Escolas Municipais. 

 

2. Justificativa:  
A aquisição dos materiais e equipamentos se dá pela necessidade de renovar e equipar os 

Laboratórios de Ciências, Matemática e Geografia das Escolas Municipais. 

 

3. Prazo, forma e local de entrega:  
A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar da 

assinatura do contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s), junto a Prefeitura Municipal, localizada na 

Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de frete e descarga. 

 

4. Adjudicação do objeto: Menor preço por lote. 

 

5. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

6. Descrição dos materiais: Segue abaixo, descrição e especificação dos materiais: 

LOTES ITENS QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

Laboratório de Ciências 

01 

01 09 un. 

Modelo Torso Bissexual. 

Modelo confeccionado em resina plástica, composto por no mínimo 

24 partes, sendo elas: cabeça removível em 2 partes, parte craniana 

exposta na lateral, com cavidade nasal, metade do cérebro, globo 

ocular c/ nervo óptico, diafragma, pulmão (2 partes), coração (2 

partes), fígado com vesícula biliar, estômago (2 partes), intestino 

(grosso e delgado), metade do rim, vasos, órgãos genitais 

masculino e feminino intercambiáveis, com abertura nas costas. 

Tamanho mínimo 80cm. 

02 09 un. 

Modelo Esqueleto Articulado e Muscular, com rodinhas. 

Modelo confeccionado em resina plástica rígida em cor natural, 

composto por articulação e ossos. Detalhes anatômicos: calota 

craniana, arcada dentária com três elementos móveis, cavidade 

nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, coluna vertebral, 

esterno, clavícula, costelas, escápula, úmero, rádio, ulna, ossos do 

carpo, metacarpos, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise publica, 

cóccix, púbis, articulação sacro-ilíaco, fêmur, patela, tíbia, fíbula, 

ossos do tarso, calcâneo, metatarsos. Acompanha suporte com 

rodinhas. Altura mínima 160cm. 

03 09 un. 

Modelo Anatômico da Arcada Dentária, com escova. 

Confeccionada em PVC, medindo no mínimo 12x16x13cm, 

contendo língua em látex, escova de dente com cerdas macias de 

náilon, arcada com sistema para abrir e fechar, simulando a 

mastigação. 

04 09 un. 

Modelo Anatômico do Desenvolvimento Embrionário. 

Em resina plástica rígida sintética inquebrável, contendo no 

mínimo 8 modelos de útero com embriões e fetos em vários 

estágios de desenvolvimento. Cada modelo montado sobre suporte 

individual, permitindo a remoção de fetos, medindo no mínimo 

12x12x19cm. Acondicionado em caixa. 



 

 
 

05 09 un. 

Modelo Anatômico do Sapo.  

Com partes transparentes para mostrar o interior, permitindo uma 

ótima análise. Constituído por no mínimo 31 partes desmontáveis 

de fácil montagem. Com altura mínima de 15 cm. 

06 09 un. 

Modelo Anatômico da Galinha. 

Com partes transparentes para mostrar o seu interior, permitindo 

uma ótima análise. Constituído por no mínimo 23 partes 

desmontáveis de fácil montagem. Com altura mínima de 15 cm. 

07 40 un. 

Microscópio Biológico Binocular. 

Aumento: 40x á 1000x tubo binocular com ajuste inter pupilar 

55mm-75mm, ajuste de dioptria nas duas porta ocular, inclinado 

45°, rotação 360° com pino de trava e sistema anti-fungo. Ocular: 

WF 10x (918mm). Objetiva: 4x, 10x, 40x (R), 100x (R)OIL. 

Platina mecânica com área de 140x140mm, movimento X 70mm Y 

45mm em botões conjugados a direita, escala vernier. Condensador 

Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por 

pinhão e cremalheira. Focalização: Macrométrico com área de 

trabalho 30mm. Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. 

Botões bilaterais. Iluminação: Lâmpada halógena6v 20w com 

ajuste de intensidade luminosa. Base com protetores laterais. 

Espelho para trabalho com luz natural, filtro azul 32mm. Tensão de 

entrada 220V 60HZ.  

08 40 un. 

Balança Digital Eletrônica. 

Balança com ótima precisão, podendo ser utilizada em laboratórios 

químicos, ou qualquer outra atividade que necessite de pesos 

precisos. Dimensões mínimas: 24x 16x3,5 cm. Cor: Branca. 

Dimensão do prato: 14,5 cm. Prato em plástico sem bordas. Função 

tara. Escala em G e OZ. Visor LCD com desligamento automático 

ou manual. Funciona com 2 pilhas AA. Capacidade de peso de 

1grama até 10kilos com graduação de 1 em 1 grama. 

09 09 un. 

Tabela Periódica. 

Classificação Periódica dos Elementos (I.U.P.A.C.). Acabamento 

laminado frente e verso, permitindo escrever no mapa com canetas 

para quadro branco e apagar.  Com moldura de madeira superior e 

inferior com alça de sustentação em velcro, enrolada e identificada 

na parte externa. 

10 40 un. 

Termômetro Químico. 
Moldado em vidro com escala externa em graus Celsius °C. 

Enchimento de líquido vermelho em fundo amarelo ou azul. Faixa 

de Medição: -10ºC a 110ºC. Divisão: 1ºC. Dimensões mínimas: 

6x250mm (diâmetro x comprimento).  

11 09 kits 

Kit Reagente. 

Kit com no mínimo 35 reagentes químicos diferentes, contendo 

entre eles: Alumínio em aparas puro com 25g, Chumbo granulado 

com 25g, Cobre metálico em aparas com 25g, Ferro em pó pa com 

25g, Manganês em aparas puro com 25g, Zinco granulado 20 

meshpa com 25g,  Fenolftaleina em pó PA 25g. Acondicionados 

em caixa. 

12 45 un. 
Lupa de aumento. 

Lupa de mão profissional, lente de aumento de no mínimo 2,5x. 

Diâmetro mínimo 75mm. 

13 
80 un. 

Bastão de Vidro. 

Em vidro alcalino, maciço, utilizado em transportes de líquidos e 

agitação de soluções, tamanho 10x300mm. 



 

 
 

14 40 un. 
Macerador. 

Em Inox com Ponta Dentada Preta. Tamanho mínimo 20cm. 

15 40 un. 

Cadinho. 

Recipiente em forma de pote, com características refratárias, 

resistente a temperaturas elevadas para fusão de materiais, 

capacidade 50 ml. 

16 40 Pct. 
Placas de Petri. 

Em vidro borosilicato, fundo plano, tamanho mínimo 90x15mm. 

Pacote com 10 unidades. 

17 02 Pct. 
Pipeta Pasteur. 

Capacidade de 3ml. Pacote com 500 unidades. 

18 40 un. 

Erlenmeyer. 

Em vidro borosilicato, com paredes espessas e resistentes, com 

boca estreita, junta esmerilhada e rolha em polipropileno, 

capacidade de 500ml. 

19 40 un. 
Béquer.  
Em vidro borosilicato, com escala graduada, capacidade de 250ml. 

20 40 un. 
Béquer. 
Em vidro borosilicato, com escala graduada, capacidade de 500ml. 

21 80 un. 
Proveta. 

Tubo de polipropileno, com base de plástico hexagonal, capacidade 

de 100ml. 

22 40 un. 
Pisseta. 

Em polietileno, translúcido, graduada, bico curvo, capacidade de 

500ml. 

23 40 un. 
Funil de Vidro.  

Funil alcalino analítico liso com haste curta. Diâmetro mínimo 

75mm. 

24 160 un. 
Tubo de Ensaio. 

Em vidro, resistente a altas temperaturas, autoclavável, 20x150mm. 

25 09 un. 

Estante Tubo de Ensaio. 

Estante para tubo de ensaio, rack, aço inox, revestida em PVC, 

autoclavável, capacidade mínima de 20 tubos de ensaio com 

diâmetro de 2cm. 

26 09 un. 
Escova. 

Escova para limpeza de vidrarias em geral, diâmetro de 2cm, 

comprimento mínimo de 20cm. 

27 40 cx. 

Lâminas para Microscopia. 

Produzidas com alto padrão de qualidade e transparência. 

Espessura: 1mm a 1,2mm. Dimensões mínimas: 24x60mm. Ponta 

lisa lapidada. Caixa com 50 unidades. 

28 20 un. 
Lâminas Preparadas Ensino Fundamental. 

Lâminas para microscopia preparadas para estudo de Biologia no 

Ensino Fundamental, com amostras de 25 espécies diferentes. 

Laboratório de Matemática 

02 01 09 un. 

Laboratório Portátil de Matemática. 

Composto por: Caixa para transporte, Triângulo ajustável, 

Goniômetro combinado, Clinômetro, Painel trigonométrico para 

ensino da Trigonometria, Régua decimetrada em acrílico, Régua 

centimetrada em acrílico, Régua milimetrada em acrílico, 

Paquímetro grande, Paquímetro pequeno, Trena 3m, Escalímetro, 

Calculadora científica, Soroban, Proveta 500 ml, Copo Béquer 500 

ml, Conjunto de Sólidos Geométricos em acrílico, Kit Geométrico 

em Madeira. 



 

 
 

O Conjunto de Sólidos Geométricos em acrílico contendo no 

mínimo 7 sólidos, sendo entre eles: esfera, cilindro reto, cone reto, 

pirâmide quadrangular, cubo. 

O Kit Geométrico em Madeira contendo: compasso para quadro 

branco em madeira, compasso para giz em madeira, transferidor de 

180° em madeira, esquadro de 45° em madeira, esquadro de 60° em 

madeira, régua de 60 cm em madeira. 

02 30 un. 

Tangram. 

Jogo chinês milenar, produzido em madeira, colorido. Caixa 

contendo 10 jogos de 7 peças, totalizando 70 peças. Cada jogo é 

formado por 7 peças geométricas formando um quadrado com lado 

de no mínimo 14cm. As peças de cada jogo são 2 triângulos 

grandes, 2 pequenos, 1 médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo. 

03 55 un. 
Discos de Frações. 

Produzido em madeira, colorido. Caixa contendo 10 discos de no 

mínimo 10 cm de diâmetro, totalizando 55 peças. 

04 55 un. 

Algeplan. 

Produzido em madeira, composto por no mínimo 40 peças 

coloridas, em madeira, cujas medidas dos lados representam a 

unidade ou as variáveis. Facilitando a compreensão das operações 

algébricas até duas variáveis. 

05 55 un. 

Geoplano. 

Base em MDF de lado mínimo de 25cm, com no mínimo 50 pinos. 

Estimulando a compreensão de coordenadas, noção de localização e 

formas geométricas. 

06 200 un. 

Calculadora Científica. 

10 dígitos; Display de 2 linhas; No mínimo 240 funções que 

incluem cálculos fatoriais, cálculos estatísticos, logaritmos, 

conversões trigonométricas, cálculos com constante, conversões de 

base, cálculos exponenciais, cálculos de raízes e operações básicas. 

Laboratório de Geografia 

03 

01 18 Col. 

Coleção Minérios do Brasil. 

Coleção com minerais e rochas brutas do Brasil. Pedras brutas 

selecionadas e autênticas. Coleção em placa de MDF, com suporte 

para ficar em pé. Contendo no mínimo 26 amostras, sendo entre 

elas: Ágata, Calcita Mel, Cianita, Ametista, Calcário, Calcita 

Laranja, Epidoto, Microclínio, Citrino, Hematita, Quartzo Azul, 

Fucsita, Dolomita, Garnierita, Jadeíta, Jaspe Amarelo, Jaspe 

Vermelho, Muscovita, Apatita, Ônix, Lepidolita, Esteatito, Quartzo 

Rosa, Prásio, Talco, Topázio. Tamanho mínimo das amostras: 1,5 

cm. 

02 09 un. 

Mapa Mundi Político. 

Contém todos os países, capitais, principais cidades, portos, 

aeroportos, rios, lagos, oceanos, golfos, ilhas e mares. Encartes: 

Zona Ártica, Zona Antártica, divisão dos Continentes e dos 

Hemisférios. Fusos horários, Latitudes e Longitudes. Acabamento 

Laminado frente e verso, permitindo escrever no mapa com canetas 

para quadro branco e apagar, possui molduras em madeira nas 

extremidades, com alça de fixação em velcro, enrolado e 

identificado na parte externa. Tamanho mínimo 80x110cm. 

03 09 un. 

Mapa Mundi Climas. 

Contém todos os países, capitais, principais cidades, portos, 

aeroportos, rios, lagos, oceanos, golfos, ilhas e mares. 

Representação em cores dos diferentes tipos de climas, conforme 

descrito na legenda do mapa. Encartes: Precipitação, Zonas 



 

 
 

Climáticas e Temperaturas (isotermas). Acabamento laminado 

frente e verso, permitindo escrever no mapa com canetas para 

quadro branco e apagar, com molduras em madeira nas 

extremidades, com alça de fixação em velcro, enrolado e 

identificado na parte externa. Tamanho mínimo 80x110cm. 

04 09 un. 

Mapa Mundi Vegetação. 

Contém todos os países, capitais, rios, desertos, lagos, golfos, 

oceanos e mares. Representação em cores dos diferentes tipos de 

Vegetação conforme descrito na legenda do mapa. Encartes: Áreas 

Protegidas, Nível de Biodiversidade, Uso da Terra e Grandes 

Biomas da Terra. Acabamento laminados frente e verso, permitindo 

escrever no mapa com canetas para quadro branco e apagar, possui 

molduras em madeira nas extremidades, com alça de fixação em 

velcro, enrolado e identificado na parte externa. Tamanho mínimo 

80x110cm. 

05 09 un. 

Mapa África Político. 

Contém as principais cidades com escala de população, capitais, 

rios, lagos, oceanos, ilhas, pontos culminantes, portos e aeroportos.  

Tamanho mínimo 80x110cm. 

06 09 un. 

Mapa Brasil Político. 

Contém divisão política em cores, cidades, distritos, povoados, 

rodovias, ferrovias, hidrovias, reservas indígenas, unidade de 

conservação, rios, portos e aeroportos domésticos e internacionais. 

Encartes: Tabela Rodoviária, Bandeiras de todos os Estados 

Brasileiros com números e dados e Tabela de Números e Dados dos 

Países que pertencem ao Mercosul. Acabamento laminados frente e 

verso, permitindo escrever no mapa com canetas para quadro 

branco e apagar, possui molduras em madeira nas extremidades, 

com alça de fixação em velcro, enrolado e identificado na parte 

externa.  Tamanho mínimo 80x110cm. 

07 09 un. 

Mapa Estado do Rio Grande do Sul. 

Contém Municípios em cores e limites das Meso e Microrregiões a 

traço, escala de população, distritos, povoados, estabelecimentos. 

Portos, aeroportos internacionais e secundários. Rios navegáveis, 

ferrovias, rodovias expressas, federais, estaduais e estradas 

municipais. Siglas e distância rodoviárias. Encartes: meso e 

microrregiões do Estado; mapa Físico do Estado; tabela com 

números e dados, mapa do Brasil com a localização do Estado em 

destaque, tabela rodoviária, Bandeira e Brasão do Estado. 

Acabamento laminado frente e verso, molduras em madeira, com 

alça de fixação em velcro, enrolado e identificado na parte externa. 

Tamanho mínimo 80x110cm. 

08 09 un. 

Globo Terrestre Alto Relevo. 

Globo Terrestre físico de 30 cm de diâmetro em alto relevo 

adaptado para identificação através do tato: meridianos, paralelos, 

oceanos, continentes e cadeias montanhosas. Com uma base para 

manter em pé. 

09 09 un. 

Planetário Escolar. 

Simula aspectos dia e noite: O sol, a luz, a sombra, o nascente, o 

poente; Aparecimento e desaparecimento do Sol; Iluminação pelo 

Sol; Orientação: pontos cardeais; Estações do ano; Posições do Sol 

ao amanhecer e anoitecer nas diferentes estações; Terra em relação 

ao Sol: afélio e periélio. Simula movimentos da Terra: Rotação; 

Translação; Fusos horários; Acúmulo de gelo nos pólos. Simula 

movimentos da Lua: Rotação; Translação; Revolução; Fases; 



 

 
 

Eclipses; Marés; Apogeu e perigeu. Sistema Solar: Posição da Terra 

no Sistema Solar; Disposição dos planetas em ordem de distância 

ao Sol; Órbitas dos planetas. 

10 09 un. 

Telescópio Astronômico Equatorial Newtoniano. 

Com tripé de alumínio e bandeja para acessórios. 

F=900mm/D=76mm. Acompanha lente SR4mm, H12,5mm, 

H20mm, Barlow 2x. Lente eretora: 1.5x, localizador. Lente 

Objetiva: 900mm. Distância focal 76mm. Montagem equatorial – 

controle em rotação lenta (R.A.E AXIAL DEC.). Buscador. Tripé 

de alumínio reforçado com altura máxima de 1,35m. 

11 40 un. 

Monóculo Luneta Telescópio. 

Produto completamente revestido em borracha com texturas anti 

deslize, tornando o resistente a água e a quedas. Monóculo com 2 

Lentes ópticas feitas BAK4 Prisma, que transmite imagens claras, 

vividas e sem diferença nas cores. Informações Técnicas: Campo 

de visão (m): 66m/8000m; Foco ocular: ajustável; Foco da lente: 

ajustável; Duplo sistema de foco; Material das lentes: BAK4 

Prisma; Day & Night: Pode ser usado de dia e de noite; Ângulo de 

Visão: 22°; Diâmetro aproximado da Lente Principal: 4cm; 

Diâmetro aproximado da Lente Traseira: 2cm; Medidas 

aproximadas do produto: 15x5x5,5cm; Peso aproximado do 

produto: 280g; Possui alça de segurança. 

12 40 un. 

Bússola em Aço Inox Grande. 

Bússola portátil, leve e resistente. Caixa de alumínio especial, estilo 

militar. Leitura dos ângulos, pontos cardeais. Altamente resistente. 

Dimensões mínimas: 1,5x6 cm. 

 

7. Do pagamento:  

7.1. O pagamento dos materiais, após a sua entrega total, será efetuado em uma única parcela, 

através da Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para instrução e 

liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

7.2. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

 

8. Dotação e recurso orçamentário: 

Secretaria PJ Rec. 

Educação e Desporto 

8301 031 

8299 031 

8300 031 

8298 031 

5943 020 

8291 020 

5618 031 

9. Unidade fiscalizadora e demais procedimentos:  
9.1. O recebimento dos materiais será efetuado pela Secretaria de Educação e Desporto, através da 

Sra. Rosméri Martini Oestreich, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

9.2. A fiscalização dos materiais entregues será efetuada pela Dirigente de Equipe Sra. Rosméri 

Martini Oestreich.  

9.3. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 

10. Responsável pela elaboração do Termo de Referência: Rosméri Martini Oestreich – Dirigente de 

Equipe da Secretaria de Educação e Desporto.  



 

 
 

ANEXO II 

 

CONTRATO Nº xx/2020 - MINUTA 

  

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento de materiais, as partes de um lado o 

MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu 

Prefeito Municipal, Senhor VALÉRIO VILÍ TREBIEN, doravante simplesmente denominado de 

CONTRATANTE e de outro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxx nº xxx, Município de 

xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx, neste ato representada pelo seu xxxxxxxxxx Sr. xxxxxxxxxxxx, CPF nº 

xxxxxxxxxxxxx, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade 

com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 040/2020, 

de 06.04/2020, Lei Municipal nº 1.766/2009, Lei Complementar 123/2006 e Lei Federal nº 8.666, de 

21.06.1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO - Edital 28/2020 obriga-se ao fornecimento dos materiais abaixo relacionados: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.1.1. O material deverá estar de acordo com as condições e características contidas em sua 

proposta financeira. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E DEMAIS EXIGÊNCIAS 

A entrega dos materiais e equipamentos deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar da 

assinatura do contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s), junto a Prefeitura Municipal, localizada na 

Avenida Tiradentes, nº 1625, Agudo/RS, sem ônus de frete e descarga. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

3.1. O recebimento dos materiais será efetuado pela Secretaria de Educação e Desporto, através da 

Sra. Rosméri Martini Oestreich, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

3.2. A fiscalização dos materiais entregues será efetuada pela Dirigente de Equipe Sra. Rosméri 

Martini Oestreich.  

3.3. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Pelos materiais fornecidos, pagará a Contratante a Contratada o valor total de R$ xxx 

(xxxxxx), em até 30 (trinta) dias, após a sua entrega total, através da Nota de Empenho, mediante emissão 

de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, sem qualquer forma de reajuste, via 

sistema bancário.   

4.2. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

4.3. Não será efetuado qualquer pagamento a EMPRESA VENCEDORA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 Os preços do presente Contrato não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 

federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

 

 



 

 
 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato  

será por  acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência por prazo determinado, a contar de sua assinatura até o término 

do prazo de entrega. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos decorrentes da presente aquisição correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Secretaria PJ Rec. 

Educação e Desporto 

8301 031 

8299 031 

8300 031 

8298 031 

5943 020 

8291 020 

5618 031 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 
9.1. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, a 

dependências da CONTRATANTE, a dados e informações necessárias ao desempenho das atividades 

previstas nesta licitação; 

9.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 

pelos empregados da CONTRATADA; 

9.3. Recusar os materiais que estiverem fora das especificações constantes desta licitação e solicitar 

a sua substituição/reparação. 

9.4. Exercer a fiscalização da execução do contrato através do(s) fiscal(is) responsável(is), 

designado(s) no presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CABERÁ À CONTRATADA 
10.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

do presente contrato, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; 

indenizações; vales-refeição; vales-transporte; outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

Governo. 

10.2. Entregar o veículo do objeto deste contrato, nos prazos fixados no Edital e na proposta da 

CONTRATADA; 

10.3. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATANTE; 

10.4. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, seja 

qual for, ainda que no recinto da CONTRATANTE. 

10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

10.7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

10.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor 

inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho. 

 

 



 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
11.1. À CONTRATADA caberá: 

11.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

11.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência 

da CONTRATANTE; 

11.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à 

obra, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

11.1.4. assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta licitação. 

11.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no 

Parágrafo Anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá 

onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 2 (dois) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

d) 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; 

e) 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 20 % sobre o valor atualizado do contrato. 

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

12.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

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

contratual. 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
13.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito por qualquer dos casos elencados 

no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, em especial nas seguintes situações: 

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular, ou parcial de qualquer cláusula contratual; 

b) Em caso de atraso injustificado no início da execução do contrato; 

c) Pela paralisação sem justa causa ou anuência da CONTRATANTE na execução do contrato; 

d) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como a de seus superiores; 

e) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do art. 67 da 

Lei nº 8.666/93; 

f) Pela decretação de falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

g) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA; 

h) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

i) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela 

máxima autoridade da esfera administrativa, ou seja, o Sr. Prefeito Municipal, exaradas no competente 

processo administrativo; 



 

 
 

j) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS 

 Os materiais deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega técnica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A empresa contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.   

 15.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões em relação ao objeto do presente Edital, na forma prevista no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 15.3. A parte Contratada declara ainda estar ciente e conforme com todas as disposições e regras 

atinentes a Contratos, contidas na Lei 8.666/93 com suas alterações, bem como com todas aquelas contidas 

na licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
          As partes elegem o Foro da Comarca de AGUDO/RS, neste Estado, para dirimir quaisquer dúvidas 

emergentes do presente contrato. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Agudo, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2020. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        Prefeito Municipal                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

             Contratante                                                                                    Contratada          

           

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                           CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                            Testemunha 

 

 

 

 

 


