
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL  
 

Rua Emancipação, 2.470 – Centro – Fone/Fax: (54) 3435-5366 – E-mail: boavistadosul@boavistadosul.rs.gov.br – BOA VISTA DO SUL - RS 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 
 

De 06 de junho de 2019. 
 

Município de Boa Vista do Sul - RS 
Tipo de julgamento: Menor Preço por Item 

  
 

Edital de pregão para aquisição de 
mobiliário, eletrodomésticos, 
aparelhos de ar condicionado e 
demais equipamentos para 
implantação de Escola de Ensino 
Infantil modelo padrão FNDE. 
 

 
O PREFEITO DE BOA VISTA DO SUL , no uso de suas atribuições, torna 

público para conhecimento exclusivamente dos interessados qualificados como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, aptos a se beneficiarem do tratamento 
diferenciado e favorecido pela Lei Complementar nº 123/2006 e alterações da Lei 
Complementar Federal nº 147/14, que às 9h (nove horas) do dia 19 de junho de 2019 , 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br, fará realizar licitação na modalidade pregão, 
por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação – “PREGÃO 
ELETRÔNICO” – do tipo menor preço por item, para aquisição de mobiliário, 
eletrodomésticos, aparelhos de ar condicionado e demais equipamentos para implantação 
de Escola de Ensino Infantil modelo padrão FNDE, conforme abaixo descrito, processando-
se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto 
Municipal nº 006, de 06/02/2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

 

1. DO OBJETO:   

1.1. É objeto da presente licitação a aquisição de mobiliário, 
eletrodomésticos, aparelhos de ar condicionado e demais equipamentos para implantação 
de Escola de Ensino Infantil modelo padrão FNDE, conforme especificações abaixo: 

Item Qtde Unde Descrição 
simplificada Descrição completa Imagem de referência Valor 

unitário 

1 1 UN 

ARMáRIO 
EM AçO 

16 PORTAS 
AM1-NOVO  

(PROINFÂNCIA) 

Armário roupeiro de aço com dezesseis portas 
com venezianas para ventilação, 
compartimentos de tamanhos médios 
independentes sem divisórias internas, 
fechamento das portas independentes através 
de pitão para cadeado. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; 
Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 
mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de 
tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, 
divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); 
Piso dos compartimentos em chapa 20 
(0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); 
Dobradiças em chapa internas não visíveis na 
parte exterior do móvel no mínimo 75mm de 
altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. 
Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, 
sendo este último exclusivamente de liga 
metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta 
em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

R$ 593,34 
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Item Qtde Unde Descrição 
simplificada Descrição completa Imagem de referência Valor 

unitário 

GARANTIA: Mínima de três anos a partir da 
data de entrega, contra defeitos de fabricação 
e oxidação. 

2 4 UN 
COLCHONETE 

PARA 
TROCADOR - 
CO2-NOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Colchonete de espuma flexível de poliuretano. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 
mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. 
CARACTERÍSTICAS: Espuma de poliuretano 
flexível com densidade D20, integral (sem 
colagem horizontal), revestido em material 
têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul 
real, impermeável, com costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável. 
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data 
da entrega, contra defeitos de fabricação. 

 

R$ 23,01 

3 2 UN 

CONJUNTO 
PROFESSOR - 
CRECHE III E 

PRé-ESCOLA - 
CJP-01-NOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Conjunto para professor composto de uma 
mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na face superior de 
laminado melamínico de alta pressão e na face 
inferior com chapa de balanceamento, painel 
frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP), montado sobre estrutura tubular 
de aço. Cadeira empilhável, com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montados 
sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1200 mm; 
Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; 
Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm 
para largura e profundidade, +/- 1 mm para 
espessura e +/-10 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em 
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 
revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor 
cinza, cantos arredondados. Revestimento na 
face inferior em chapa de balanceamento 
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de 
porcas garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou 
MDF, com espessura de 18mm, revestido nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa 
pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. 
Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 
250mm (altura) x 18mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para 
largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. 
Topos encabeçados com fita de bordo 
termoplástica extrudada, confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) 
ou PE (polietileno), com "primer" na face de 
colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor cinza, colada com adesivo 
"Hot Melting". Estrutura composta de: 
Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção semi-
oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 
mm). Travessa superior confeccionada em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, curvado em formato de “C”, com 
secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”), 
em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 
1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo 
à estrutura através de 06 porcas garra rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos 
rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), 
comprimento 47mm, cabeça panela, fenda 
Phillips. Fixação do painel à estrutura através 

 

R$ 230,00 
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Item Qtde Unde Descrição 
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unitário 

de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”, 
zincados. Aletas de fixação do painel 
confeccionadas em chapa de aço carbono em 
chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas 
(frontal e posterior) aos pés através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 
12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 
Largura do assento: 400 mm; Profundidade do 
assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 
mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; 
Altura do encosto: 198 mm; Espessura do 
encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento 
ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1mm para 
espessura e +/-10mm para altura do assento 
ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 
Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor cinza. Alternativamente o 
assento e o encosto poderão ser fabricados 
em compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5mm cada. 
Quando fabricado em compensado, o assento 
deve receber revestimento na face superior de 
laminado melamínico de alta pressão, de 
0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Revestimento da 
face inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas duas 
faces de laminado melamínico de alta pressão, 
de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos 
com selador seguido de verniz poliuretano. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e 
encosto injetados à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Fixação do assento em 
compensado moldado à estrutura através de 
rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 19mm. Fixação do encosto em 
compensado moldado à estrutura através de 
rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, 
comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem isento de 
cargas minerais, injetadas na cor cinza, 
fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura 
dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da 
data da entrega, contra defeitos de fabricação. 

4 2 UN 
QUADRO DE 
AVISOS EM 

METAL - QC-
NOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Quadro em metal para fixação de avisos. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 
1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 
mm; CARACTERÍSTICAS: Moldura com 
cantos arredondados em alumínio anodizado 
fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; 

 

R$ 178,40 
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Acabamento em chapa de aço branca 
magnética; Sistema de fixação invisível 
permitindo instalação na vertical ou horizontal. 
GARANTIA: Mínima de três meses a partir da 
data de entrega, contra defeitos de fabricação. 

5 6 UN 

APARELHO DE 
SOM TIPO 

MICRO 
SYSTEM - 
MSNOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Aparelho de som tipo micro system. 
DIMENSÕES: Altura máxima: 350 mm; 
Largura máxima: 450 mm; Profundidade 
máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS: 
Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de 
memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; 
Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-
RW; Rádio AM e FM; Controle remoto; 
Potência mínima: 20W; Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Voltagem: 220V. Cordão de 
alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data 
da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante 
o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R$ 205,05 

6 2 UN 

APARELHO DE 
AR 

CONDICIONA-
DO SPLIT 9.000 

BTUS - AR3-
NOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Aparelho de ar condicionado com capacidade 
mínima de 9.000 BTU`s. Ciclo quente /frio. 
DIMENSÕES: Unidade interna - evaporadora: 
Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 
mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade 
externa - condensadora: Altura máxima: 505 
mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade 
máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS: 
Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do 
compressor inverter. Gás refrigerante R410a. 
Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle 
remoto. Unidade evaporadora na cor branca. 
Funções timer, sleep e swing. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 
e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 220V. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
INSTALAÇÃO: a licitante vencedora deverá 
realizar a instalação dos equipamentos no 
local, ficando ao encargo da empresa 
vencedora todas as despesas com 
deslocamento, transporte dos materiais, bem 
como as inerentes à instalação (ferramentas, 
pessoal capacitado, entre outros). GARANTIA: 
Mínima de um ano a partir da data da entrega, 
de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período 
da garantia, substituindo as peças com defeito. 

  

R$ 
1.223,00 

7 1 UN 

APARELHO DE 
AR 

CONDICIONA-
DO SPLIT 

30.000 BTUS - 
AR1-NOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Aparelho de ar condicionado com capacidade 
mínima de 30.000 BTU`s. Ciclo quente /frio. 
DIMENSÕES: Unidade interna - evaporadora: 
Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 
1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. 
Unidade externa - condensadora: Altura 
máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; 
Profundidade máxima: 460 mm. 
CARACTERÍSTICAS: Classificação do 
INMETRO – A. Tecnologia do compressor 
inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-
bactéria. Desumidificação. Controle remoto. 
Unidade evaporadora na cor branca. Funções 
timer, sleep e swing. Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores 

  

R$ 
3.747,14 
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elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Dimensionamento e robustez da 
fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 220V. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. INSTALAÇÃO: a 
licitante vencedora deverá realizar a instalação 
dos equipamentos no local, ficando ao encargo 
da empresa vencedora todas as despesas 
com deslocamento, transporte dos materiais, 
bem como as inerentes à instalação 
(ferramentas, pessoal capacitado, entre 
outros).  GARANTIA: Mínima de um ano a 
partir da data da entrega, de cobertura integral 
do equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante 
o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 

8 2 UN 
CARRO 

COLETOR DE 
LIXO 120L - CL-

NOVO 
(PROINFÂNCIA) 

Coletores tipo contêineres para área externa 
com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de 
resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 
950 mm; Largura máxima: 480 mm; 
Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ 
carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS: Corpo 
e tampa em polietileno de alta densidade, 
100% virgem e tecnicamente aditivado para 
oferecer alta resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante e anti UV 
para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 
que evita o produto desbotar, ressecar ou 
rachar. Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. Disponibilidade nas cores: 
vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, 
conforme normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo. Roda de borracha 
maciça vulcanizada, com núcleo injetado em 
polipropileno, com tratamento antifurto 
incorporado; com medida de 200mm x 2”. Eixo 
em aço com tratamento anticorrosão. Passível 
de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua 
vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a 
partir da data da entrega, contra defeitos de 
fabricação. 

  

R$ 199,62 

9 2 UN 
FERRO 

ELéTRICO – 
FR-NOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES: Altura 
máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; 
Profundidade máxima: 250 mm. 
CARACTERÍSTICAS: Controle de 
temperatura. Cabo anatômico. Indicador de 
tecidos. Poupa botões. Base em alumínio 
polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Voltagem: 220V. Cordão de 
alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data 
da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante 
o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 

  

R$ 55,19 

10 1 UN 
SECADORA DE 
ROUPAS LINHA 
BRANCA 10KG 

-SC-NOVO 
(PROINFÂNCIA) 

Secadora de roupa automática, tipo piso, de 
uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES 
BÁSICAS E CAPACIDADE: Largura máxima: 
600 mm; Profundidade máxima: 600 mm; 
Capacidade mínima: 10kg. 
CARACTERÍSTICAS: Gabinete externo do tipo 
monobloco revestido em chapa de aço 

  

R$ 
1.265,47 
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galvanizado ou fosfatizado com acabamento 
em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) 
na cor branca. Painel de controle externo com 
botão seletor de funções pré-programadas de 
secagem e teclas de ajuste da temperatura. 
(Todas as funções devem ser identificadas). 
Programação com diferentes tipos de 
secagem. Níveis de temperatura para 
secagem: "normal" e "delicada" (ou 
correspondente), no mínimo. Função de 
eliminação de odor. Porta com abertura frontal 
e visor circular em vidro temperado. 
Compartimento interno (cesto) em aço inox 
e/ou aço esmaltado. Filtro interno. Motor de 
rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou 
direcionador de ar. Sapatas niveladoras. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 
e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 220V. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data 
da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante 
o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 

11 1 UN CAFETEIRA - 
CF-NOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Cafeteira elétrica com jarra térmica. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 
360 mm; Largura máxima: 300 mm; 
Profundidade máxima: 230 mm; Capacidade 
mínima do reservatório de água: 1,1l. 
Capacidade mínima em xícaras: 20 
cafezinhos. CARACTERÍSTICAS:  Tipo de 
cafeteira: elétrica. Potência mínima: 700W. 
Botão liga/ desliga com indicador luminoso. 
Jarra térmica em inox. Estrutura em plástico. 
Sistema corta pingo. Indicador do nível de 
água. Filtro permanente removível. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 
e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 220V. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data 
da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante 
o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 

  

R$ 144,74 

12 1 UN 

ESTERILIZA-
DOR DE 

MAMADEIRAS 
PARA 

MICROONDAS - 
ES-NOVO 

(PROINFÂNCIA) 

Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso 
em micro-ondas. Acompanha pinça. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 
180 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; 
Capacidade mínima: 4 mamadeiras. 
CARACTERÍSTICAS: Base em polipropileno 
copolímero, dotado de dispositivos internos 
para acondicionamento de, no mínimo, quatro 
mamadeiras. Tampa em plástico em 
polipropileno copolímero, transparente, com 
clipes e/ou presilhas para fechamento 
hermético. O esterilizador deve ser construído 
de modo a proporcionar proteção adequada 
contra contato acidental com partes quentes 
(bordas, superfícies), que possam expor o 
usuário a risco de queimaduras durante a 
operação. O esterilizador não deve apresentar 
elementos perfurantes, arestas cortantes ou 
irregulares que possam vir a causar riscos aos 
usuários, em utilização normal ou durante a 
higienização. O produto não deve oferecer 

  

R$ 84,55 
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risco toxicológico ou eliminar resíduos 
químicos durante sua utilização. GARANTIA: 
Mínima de três meses a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do equipamento. 
O fabricante/contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período 
da garantia, substituindo as peças com defeito. 

13 2 UN 
MICROONDAS 

LINHA 
BRANCA 30L - 

MI-NOVO 
(PROINFÂNCIA) 

Forno de microondas. DIMENSÕES E 
CAPACIDADE: Largura mínima: 5000 mm; 
Altura mínima: 2900 mm; Profundidade 
mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. 
CARACTERÍSTICAS: Gabinete monobloco em 
aço galvanizado revestido interna e 
externamente com pintura eletrostática em pó, 
na cor branca. Iluminação interna. Painel de 
controle digital com funções pré-programadas. 
Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada 
de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos 
e travas de segurança. Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. Dimensionamento da 
fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 220V. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. GARANTIA:  Mínima 
de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período 
da garantia, substituindo as peças com defeito. 

  

R$ 389,14 

14 1 UN 

FOGãO 
COMERCIAL 6 

QUEIMADORES 
COM 1 FORNO 

- FG2-NOVO 
(PROINFÂNCIA) 

Fogão comercial central de seis queimadores 
com um forno, alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural. 
DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: Obs.: A 
largura de vão livre da porta do ambiente para 
passagem deste fogão é de 1 metro. Largura 
máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 850 
mm; Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; 
Obs.: O design das grelhas deve garantir a 
possibilidade de apoio adequado de panelas 
com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do 
queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; 
Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 
10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO 
PREVISTA: 2,0 KPa (quilopascal) no caso de 
gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de 
GLP. CARACTERÍSTICAS: Fogão comercial 
central de seis queimadores (bocas). Com um 
forno e torneiras de controle no lado frontal, 
fixada em tubo de alimentação (gambiarra). 
Alimentado por GLP (gás liquefeito de 
petróleo) ou gás natural (segundo demanda). 
O fogão deve possuir identificação do tipo de 
alimentação, gravada de forma indelével, em 
local visível junto à conexão com a rede de 
gás, através de uma das seguintes 
expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou 
“UTILIZAR GLP”. Com queimadores dotados 
de dispositivo “supervisor de chama”. Quatro 
pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais 
de 1 1/2” x 1/8” de espessura. Sapatas 
reguláveis constituídas de base metálica e 
ponteira maciça de material polimérico, fixadas 
de modo que o equipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do piso. Quadro 
inferior composto por travessas em perfil “U” 
de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 
mm de altura e dobras estruturais, soldadas 
entre si, formando um quadro rígido fixado aos 
pés através de parafusos e porcas de aço 
inox. Quadro superior composto por travessas 

  

R$ 
1.170,60 
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em perfil “U” de aço inox em chapa 18 
(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 
mm de altura e as transversais180mm de 
altura, soldadas entre si, formando um quadro 
rígido fixado aos pés através de parafusos e 
porcas de aço inox. As travessas transversais 
constituem-se no painel de fechamento lateral 
do fogão. Tampo (tempre) constituído em 
chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida 
através de corte a laser, em uma peça única, 
onde se encaixam as grelhas em número de 
seis. Reforços estruturais do tampo em aço 
inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 
(1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de 
espessura, fixados por solda a ponto na forma 
de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. 
Os reforços devem ser aplicados no perímetro 
do tampo, bem como em suas divisões 
internas. Fixação do tampo aos pés, através 
de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à 
face inferior do tampo e fixadas aos pés 
através de parafusos e porcas de aço inox. 
Conjunto de apoio dos queimadores em aço 
inox, com 40 mm de largura e 1/8” de 
espessura, com furação para encaixe. 
Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 
(0,90 mm) com puxador desenvolvido na 
própria peça. Conjunto de guias corrediças em 
aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 
(1,25 mm). Grade inferior em aço inox para 
panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 
20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e 
espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de 
ferro fundido para apoio de panelas, 
removíveis, em número de seis. Apoio e 
fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” 
x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço 
inox. Tubo de distribuição em aço inox com 
diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por 
meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à 
estrutura através de parafusos sextavados e 
porcas em aço inox. O tubo de distribuição 
deverá ser instalado na parte frontal do fogão 
e a entrada do gás se fará através de conexão 
tipo “L” (cotovelo), de 1”, com redução para 
1/2”, situada no ponto médio da lateral do 
fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um 
niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser 
conectado ao terminal de acoplamento quando 
da instalação do fogão. Alimentação do fogão 
através de terminal de acoplamento em tubo 
metálico flexível para condução de gases 
conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível 
metálico para instalações de gás combustível 
de baixa pressão. Fogão e fornos com 
estrutura nas laterais e atrás em chapa em 
inox 304. Três queimadores duplos, 
compostos de queimador tipo “cachimbo” de 
300g/hora conjugado com queimador tipo 
“coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a 
capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de 
espalhadores de chamas. E três queimadores 
simples, compostos de queimador tipo “coroa” 
de 300g/h. Queimador do forno tubular em 
forma de “U”, com diâmetro de 1”, e 
capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de 
controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, 
fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada 
queimador deverá ser dotado de torneira 
individual. Os queimadores conjugados devem 
possuir duas torneiras de controle. Todas as 
torneiras deverão ter limites intransponíveis 
nas posições aberto e fechado, assim como 
identificação de intensidade das chamas. 
Torneira do forno deve possuir identificação 
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diferenciada para fácil localização, além da 
identificação para controle de temperatura. 
Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores 
de entrada de ar fixados a cada injetor. Os 
queimadores do fogão e do forno devem 
possuir um dispositivo “supervisor de chama” 
que mantém aberto o fornecimento de gás 
para o queimador e fecha automaticamente o 
fornecimento caso haja a extinção acidental da 
chama. O dispositivo “supervisor de chama” 
deve ser fabricado de acordo com a norma 
técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo 
supervisor de chama para aparelhos que 
utilizam gás como combustível. DIMENSÕES 
DO FORNO: Profundidade máxima: 580 mm; 
Largura máxima: 540 mm; Altura máxima: 300 
mm. CARACTERÍSTICAS: Paredes e teto 
confeccionados em chapa de aço inox, duplos, 
sendo a face interna confeccionada em chapa 
20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 
(1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro 
ou de rocha com espessura mínima de 60 mm 
e densidade mínima 64 Kg/m3. Corpo da porta 
em chapa de aço inox, dupla, com isolamento 
entre as chapas de lã de vidro ou de rocha 
com espessura mínima de 60 mm e densidade 
mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta 
horizontal, dobradiças reforçadas com mola e 
puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir 
dispositivo que a mantenha aberta sem a 
aplicação de força ou fechada de forma 
hermética. Piso em placa de ferro fundido, 
bipartido e removível, com orifício de 
visualização das chamas. Alternativamente, o 
piso pode ser fabricado em chapa de aço 
carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima 
da chapa de 5 mm. Duas (2) bandejas 
corrediças em arame de aço inox, com perfil 
de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 
50 mm entre arames. ACESSÓRIOS: Uma 
chapa bifeteira de sobrepor lisa de ferro 
fundido, dotada de duas alças com cabos no 
mesmo material e canal rebaixado para 
drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 
400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: Mínima de 
cinco anos a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período 
da garantia, substituindo as peças com defeito. 

15 1 UN 

GELADEIRA 
LINHA 

BRANCA 
FROSTFREE 
300L - RF3-

NOVO 
(PROINFÂNCIA) 

Refrigerador vertical combinado, linha branca, 
sistema de refrigeração “frostfree” com 
capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES 
BÁSICAS E CAPACIDADE: Largura máxima: 
620 mm; Capacidade total: mínima de 300 
litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo 
"duplex" com duas portas (freezer e 
refrigerador). Refrigerador vertical combinado, 
linha branca. Sistema de refrigeração 
“frostfree”. Gabinete externo do tipo 
monobloco e portas revestidas em chapa de 
aço com acabamento em pintura eletrostática 
(em pó), na cor branca. Partes internas 
revestidas com painéis plásticos moldados 
com relevos para suporte das prateleiras 
internas deslizantes. Conjunto de prateleiras 
removíveis e reguláveis, de material resistente. 
Prateleiras da porta e cestos em material 
resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em 
material resistente para acondicionamento de 
frutas, verduras ou legumes. Sistema de 
fechamento hermético. Batentes das portas 
dotados de sistema antitranspirante. 

  

R$ 
1.762,21 
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Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por meio 
de termostato ajustável. Sistema de degelo 
“frostfree”. Gás refrigerante R600a ou R134a. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 220V. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data 
da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante 
o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 

16 1 UN 

GELADEIRA 
LINHA 

BRANCA 
FROSTFREE 
410L - RF2-

NOVO 
(PROINFÂNCIA) 

Refrigerador vertical combinado, linha branca, 
sistema de refrigeração “frostfree” (degelo 
automático) com capacidade mínima de 410 
litros. DIMENSÕES BÁSICAS E 
CAPACIDADE: Largura máxima: 750 mm; 
Capacidade total: mínima de 410 litros. 
CARACTERÍSTICAS: Gabinete tipo "duplex" 
com duas portas (freezer e refrigerador). 
Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
Sistema de refrigeração “frostfree”. Gabinete 
externo do tipo monobloco e portas revestidas 
em chapa de aço com acabamento em pintura 
eletrostática (em pó), na cor branca. Partes 
internas revestidas com painéis plásticos 
moldados com relevos para suporte das 
prateleiras internas deslizantes. Conjunto de 
prateleiras removíveis e reguláveis, de material 
resistente. Prateleiras da porta e cestos em 
material resistente, removíveis e reguláveis. 
Gaveta em material resistente para 
acondicionamento de frutas, verduras ou 
legumes. Sistema de fechamento hermético. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. Sistema de controle de 
temperatura ajustável. Sistema de degelo 
“frostfree”. Gás refrigerante R600a ou R134a. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 220V. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data 
da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante 
o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 

  

R$ 
2.245,67 

1.2. O mobiliário e equipamentos deverão atender às características constantes na descrição 
detalhada da tabela acima, conforme Manual de Orientações Técnicas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

1.3. A aquisição será custeada com recursos do FNDE, de acordo com o Termo de 
Compromisso PAR nº 201800195. 

1.4. Os móveis e equipamentos deverão ser entregues montados/instalados/fixados1 na Escola 
Municipal de Educação Infantil Sementinhas do Bem, localizada na Rua Novos Horizontes, nº 
51, Centro, em Boa Vista do Sul/RS, conforme orientação dos servidores da Prefeitura 
                                                
1 Os itens 01 a 04, 06 e 07 deverão ser montados/instalados/fixados no local. Para os demais, a 
instalação ficará a cargo da Prefeitura Municipal. 
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Municipal responsáveis pela fiscalização do contrato, sem quaisquer ônus, em um prazo de até 
60 (sessenta) dias da assinatura do contrato. 

1.5. As licitantes vencedoras deverão substituir todo e qualquer material que estiver fora 
dos padrões solicitados, ficando ainda sujeitas às demais penalidades legais. 

1.6. A proposta deverá estar acompanhada de material informativo, catálogo ou prospecto 
técnico, editado pelo fabricante dos materiais, podendo ser original, cópia reprográfica 
autenticada ou obtida via internet, no site do fabricante. Os documentos deverão estar em 
língua portuguesa ou traduzidos para esse idioma. 

1.7. Se a empresa vencedora não possuir assistência técnica própria, deverá indicar qual 
empresa prestará este serviço, mediante declaração que deverá ser anexada junto à 
proposta financeira. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO: 

2.1. Poderá participar deste Pregão, a empresa que atender a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos, e 
estiver devidamente credenciada, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
para acesso ao sistema eletrônico. 

   2.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

   2.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

  2.1.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e 
exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente 
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Boa 
Vista do Sul, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.2. 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. 

   2.2.1. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
propostas serão de responsabilidade do licitante, bem assim, pelas transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão sua. 

  2.3. Não será admitida a participação de sociedades empresariais que se 
encontrem reunidas em consórcio. 

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

3.1. As Propostas de Preços deverão ser apresentadas mediante o 
cadastramento no sistema de Pregão Eletrônico, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, no período de 06 de junho de 2019, às 9h até 19 
de junho de 2019, às 8h59min (horário de Brasília ).  

3.1.1. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances inseridos. 

3.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
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negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

3.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, a contar da sessão deste pregão, excluindo o dia do início e incluindo o do 
vencimento.  

3.4. Na proposta deverá constar o preço líquido em reais, contendo valor 
unitário e total do item ofertado, bem como a marca do produto. 

3.5. Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as 
despesas, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre os produtos ofertados, 
inclusive frete posto no local. 

 

4. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO E FORMULAÇÃO DE  LANCES 

4.1. O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, 
na data e horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto nº 
5.450/05, com a divulgação da melhor proposta de preços recebida, que deverá estar em 
perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no 
presente Edital e seus Anexos.  

4.2. Aberta a etapa competitiva (sessão pública), os licitantes poderão 
encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante 
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor, 
vedada a identificação de seu detentor. 

4.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

4.3.1. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último 
lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

4.4. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro através de 
encaminhamento de aviso de fechamento dos lances, quando então será aberto prazo 
aleatório de até 30 minutos , desconhecido por todos, findo o qual será a sessão 
encerrada. 

4.5. A licitante melhor classificada deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente 
com os documentos de habilitação, a proposta em via impressa, ajustada ao último 
preço/lance enviado por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa. 

4.6. A via impressa deverá indicar ainda: 
a) quantidade, preço unitário e total do(s) item(ns); 
b) prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 dias, a contar da 

data da sessão eletrônica; 
c) indicação da marca ou fabricante ou produtor do(s) item(ns) 

ofertado(s);  
d) endereço, endereço eletrônico, telefone e fax atualizados da licitante; 
e) dados bancários da licitante, para depósito; 
f) indicação de nome completo do representante legal da empresa com 

a devida qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, nº do CPF, nº da cédula de 
identidade, endereço residencial), e-mail e telefone; 

g) a proposta deverá estar acompanhada de material informativo, 
catálogo ou prospecto técnico, editado pelo fabricante dos materiais, podendo ser original, 
cópia reprográfica autenticada ou obtida via internet, no site do fabricante. Os documentos 
deverão estar em língua portuguesa ou traduzidos para esse idioma. 
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h) Se a empresa vencedora não possuir assistência técnica própria, 
deverá indicar qual empresa prestará este serviço, mediante declaração que deverá ser 
anexada junto à proposta financeira. 

 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. Após o fechamento da etapa de lances, o pregoeiro efetuará o 
julgamento das propostas de preços, que poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico ou 
não, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação. 

5.2. Após análise e aceitação da proposta, o pregoeiro anunciará o licitante 
vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do valor.  

5.3. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito, ou 
se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, segundo o critério de menor preço e assim 
sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

5.3.1. Ocorrendo a hipótese anterior, o pregoeiro poderá ainda negociar com 
o licitante, no sentido de se obter preço melhor. 

5.4. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, como descrição da marca/modelo 
do produto, de modo a ensejar dúvidas; 

c) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

5.4.1. Como critério de aceitabilidade de preços, n ão serão aceitos os 
preços finais que apresentarem uma variação acima d e 10% (dez por cento) do valor 
unitário constante na Tabela do Item 1.1 deste Edit al. 

5.5. No caso de desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa 
competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 
para recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

5.5.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação 
do licitante sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

6.2. Os documentos exigidos para habilitação, além da via impressa da 
proposta financeira e catálogo, deverão ser entregues no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul, sita a Ru a Emancipação, nº 2470, Bairro 
Centro, Boa Vista do Sul/RS, CEP 95727-000 , no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o 
encerramento da sessão pública, sob pena de desclassificação da proposta e suspensão 
no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de 02 (dois) anos. 
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6.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após o encerramento da 
sessão e, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á 
prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.  

6.2.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 

6.2.3. A comprovação pela licitante do preenchimento dos requisitos de 
habilitação ora exigidos deverá operar-se em relação à data de realização da sessão 
eletrônica, salvo as exceções previstas pela Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 
da Lei Complementar Federal nº 147/14. 

6.3. A Habilitação das empresas para participarem da presente licitação será 
determinada pela apresentação dos seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social em vigor, consolidado ou 
acompanhado de todas as alterações, devidamente registrado na Junta Comercial do 
Estado de origem, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

b) Prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

c) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal ;  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual  da licitante e na forma da 
Lei;  

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal  da licitante e na forma da 
Lei;  

f) Prova de regularidade do FGTS;  

g) 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;  

h) Certidão negativa de falências e recuperação judicial , fornecidas pelo 
distribuidor do Foro da Comarca onde está sediada a licitante ou emitida pela internet, com 
vencimento não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir de sua emissão, quando esta 
não mencionar validade própria;  

i) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante 
no Anexo I  deste edital;  

j) Declaração de que atende ao disposto no Artigo 7°, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (Anexo II ); 

k) Comprovação fornecida pela Junta Comercial , atualizada no exercício de 
realização da presente licitação, de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

6.4. Quando da apresentação definitiva deverão os documentos ser 
apresentados em uma única via, datilografados ou digitados, não apresentando emendas, 
rasuras, entrelinhas ou serem ilegíveis.  

6.4.1. Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas 
ou acompanhadas dos respectivos originais. Ressalva-se que cópias apresentadas em 
papel térmico de FAX não serão aceitas, nem tampouco autenticação de cópias pela via 
autenticada. 

6.4.2. Certidões da Internet terão sua autenticidade confirmada nos 
respectivos sites. 
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7. DOS RECURSOS 

7.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo a 
licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário 
próprio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da 
sessão de lances, sob pena de decadência do direito de recorrer. 

7.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, 
os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo(a) Pregoeiro(a).  

7.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso, caso esse tenha sido 
aceito pelo(a) Pregoeiro(a), disporá do prazo de 03 (três) dias a partir da data da 
declaração do vencedor, para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário 
específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando as demais 
desde logo intimadas para apresentar as contra-razões em prazo igual, contado do término 
do prazo do recorrente. 

7.2.1. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após a declaração do 
vencedor e, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á 
prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. 

7.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, após a sessão 
pública, importará decadência do direito de recurso, encaminhando-se o procedimento 
para homologação e adjudicação de seu objeto. 

7.4. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo. 

7.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

7.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos 
prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

7.7. Se o(a) Pregoeiro(a) não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará 
o recurso ao Prefeito Municipal, autoridade competente para julgá-lo. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO 

8.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto da licitação 
ao(s) vencedor(es) pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

9. DOS PRAZOS: 

9.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, convocará as licitantes vencedoras para assinarem o contrato, conforme 
minuta constante no Anexo III, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste edital. 

9.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e 
pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso 
do respectivo prazo. 

 

10. DA FORMA DE ENTREGA E DO LOCAL DA ENTREGA: 
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10.1. O prazo de entrega dos produtos será de até 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data de assinatura do contrato. 

10.2. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado quando 
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 

10.3. Os móveis e equipamentos deverão ser entregues 
montados/instalados/fixados na Escola Municipal de Educação Infantil Sementinhas d o 
Bem, localizada na Rua Novos Horizontes, nº 51, Cen tro, em Boa Vista do Sul/RS , 
conforme orientação dos servidores da Prefeitura Municipal, sem quaisquer ônus. 

10.4. A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as 
especificações constantes deste Edital. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO: 

11.1. A fiscalização do cumprimento das disposições será realizada pelos 
servidores Ramon Possebon e Rogério Florenal Vargas da Silva, dotados de amplos 
poderes para tanto. 

11.2. À fiscalização cabe conferir as especificações da(s) nota(s) fiscal(is) e 
do(s) produto(s) fornecidos. 

11.3. Caberá à fiscalização, por parte dos servidores responsáveis ao 
receber os materiais, emitir o competente Termo de Recebimento Provisório, devendo, 
para tanto, ser aferida a compatibilidade dos mesmos com as especificações exigidas, 
inclusive no que concerne aos quantitativos exigidos.  

11.4. A Administração Municipal terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, após a 
data de recebimento dos produtos, para fazer a conferência dos mesmos e verificar se 
atendem as condições exigidas no edital, prazo após o qual poderá ser dado o 
recebimento definitivo do(s) produtos(s). 

11.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o 
seu objeto. 

11.6. Não será aceito produto que não atenda às especificações constantes 
neste Edital. Verificada a desconformidade dos materiais, a(s) licitante(s) vencedora(s) 
deverá(ão) promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento de comunicado da Fiscalização, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste Edital.  

11.7. Em caso de aprovação dos produtos e emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo pela Fiscalização, esta encaminhará a nota fiscal à Secretaria da 
Fazenda. 

 

12. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE. 

12.1. O pagamento será efetuado obedecendo à ordem cronológica de 
pagamentos, conforme Decreto Municipal nº 021/2016, após a entrega da mercadoria, 
devidamente conferida, até o 5º (quinto) dia útil após liquidação das respectivas Notas 
Fiscais, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda do Município. 

12.2. Na nota fiscal deverá constar o número do presente processo licitatório, 
bem como o número do Termo de Compromisso FNDE PAR 201800195 . 

12.3. O valor das mercadorias será fixo, pelo preço vencedor da licitação, 
não havendo qualquer reajuste durante a vigência do contrato. 
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 12.4. A CONTRATADA, para recebimento das parcelas, deverá comprovar o 
recolhimento do FGTS e INSS, caso incida. A CONTRATADA ficará sujeita a matrícula do 
INSS ou retenção para a seguridade Social, no que couber, sendo processadas as 
retenções a título de contribuição previdenciária conforme Instrução Normativa MPS/SRP 
nº 03, de 14 de julho de 2005. Caso não incida, a CONTRATADA deverá comprovar a 
inexigibilidade das retenções. 

 12.5. O imposto sobre serviços será retido pelo Município, na forma e 
percentuais previstos na Lei Municipal 388/2003 (Código Tributário Municipal) ou, se for o 
caso, com base no que dispõe a legislação do Simples Nacional. 

 12.6. Em caso de recomposição de preços, visando o equilíbrio econômico-
financeiro, para prestação dos serviços ora contratados, esta dar-se-á de acordo com o 
Artigo 65, inciso II, letra d, da Lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante 
solicitação por escrito da CONTRATADA e apresentação de informações (planilhas de 
custos), que serão analisadas pelo CONTRATANTE, as quais poderão serem aceitas ou 
rejeitadas. 

 12.7. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, 
para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e 
da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”. 

 12.8. Em sendo optante do ‘SIMPLES” a CONTRATADA deverá apresentar 
documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição, bem como 
declaração firmada por Contador indicando em qual Anexo da LC nº 123/06, em qual faixa 
de tributação a mesma se enquadra e qual o percentual que deverá ser descontado 
referente ao ISSQN. O descumprimento da exigência contida neste item ocasionará o não 
pagamento do valor até a regularização desta reivindicação. 

12.9. As despesas decorrentes do presente processo serão atendidas 
através das seguintes dotações orçamentárias: 

ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
UNIDADE  01 EDUCAÇÃO 
PROJETO 1043 Aperfeiçoamento e Adequação do Ensino Infantil 
4.4.90.52.10.00 2981 APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/  ESPORTES E DIVERSOES 

   
ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
UNIDADE  01 EDUCAÇÃO 
PROJETO 1043 Aperfeiçoamento e Adequação do Ensino Infantil 
4.4.90.52.12.00 2982 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 

   
ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
UNIDADE  01 EDUCAÇÃO 
PROJETO 1043 Aperfeiçoamento e Adequação do Ensino Infantil 
4.4.90.52.42.00 2983 MOBILIARIO EM GERAL 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Na hipótese de o licitante recusar-se assinar o contrato ou instrumento 
equivalente injustificadamente, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital, 
inclusive negociando o melhor preço; 

13.2. O licitante que recusar-se a assinar o contrato ou instrumento 
equivalente injustificadamente, falhar ou fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou 
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cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas 
no Contrato ou instrumento equivalente além de outras cominações legais. 

 

14. DAS PENALIDADES 

14.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, entregar 
os materiais, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 
Município, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades aqui previstas. 

14.2. As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do 
respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente. 

14.3. Pelo descumprimento total ou parcial da entrega dos materiais, a 
Comissão de Licitações poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções: 

  I – advertência; 

  II – multa; 

  III – rescisão de contrato; 

  IV – suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal 
de Boa Vista do Sul, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

  V – declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar 
com a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul.  

14.4. A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer 
penalidades acima mencionadas acarretará perda da garantia e todos os seus acréscimos. 

14.5. Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total 
corrigido do contrato, por dia de atraso no fornecimento dos materiais. 

14.6. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do 
contrato, quando a licitante vencedora: 

  a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à 
fiscalização; 

  b) transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a 
terceiros, sem prévia autorização da contratante; 

  c) desatender às determinações da fiscalização;  

  d) cometer qualquer infração às normas legais federais, 
estaduais e municipais por meios culposos e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo, encargos sociais, ou previdenciários, respondendo ainda pelas multas 
aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida, cabendo a Prefeitura 
o direito de exigir a Folha de Pagamento dos empregados a qualquer momento; 

  e) não fornecer, sem justa causa, os materiais contratados no 
prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 

  f) ocasionar sem justa causa, atraso superior a 03 (três) dias na 
execução dos serviços contratados ou fornecimento dos medicamentos; 

  g) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte 
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o objeto ora contratado; 

  h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por 
imprudência, negligência, imperícia, dolosamente ou não, venha a causar danos à 
contratante ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos 
causados.  

14.7. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e 
o fato a punir comunicado por escrito pela fiscalização à direção do órgão. 

14.8. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à contratada, a pena da 
suspensão dos direitos de licitar com a contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em 
função da gravidade da falta cometida. 

14.9. Quando o objeto do contrato não for entregue no todo ou parcialmente 
dentro dos prazos estipulados, a suspensão do direito de licitar será automática e 
perdurará até que seja feita a entrega do objeto do contrato na sua totalidade, sem prejuízo 
de outras penalidades previstas em lei e neste edital. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

15.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos por escrito, providências ou 
impugnar o presente Edital, na forma eletrônica.  

15.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.  

15.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame.  

15.4. Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, 
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 
poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 
7º da Lei nº. 10.520/2002 e legislação vigente.  

15.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 
multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.  

 

16. DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES 

16.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no edital. 

16.2. O edital e informações poderão ser obtidos no Setor de Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 8h30min às 11h30min e das 13h às 17h, telefone (54) 3435-5366 ou através do e-mail 
licitacao@boavistadosul.rs.gov.br. 
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17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. O presente Edital, bem como a proposta do licitante vencedor farão 
parte integrante do Contrato ou instrumento equivalente, independentemente de 
transcrição. 

17.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação expressa do Pregoeiro em sentido 
contrário. 

17.4. A Administração Municipal poderá optar por apenas uma proposta, 
rejeitá-las todas, anular ou revogar a Licitação, nos casos previstos em Lei, sem que, por 
este motivo, tenham os participantes direito a qualquer reclamação ou indenização. 

17.5. Os casos omissos ao presente edital serão dirimidos pela Comissão de 
Licitações. 

 

 

Boa Vista do Sul, 06 de junho de 2019. 

 

 

                    
ALOÍSIO RISSI 

PREFEITO MUNICIPAL  
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 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019  

 

ANEXO I 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019  

 
 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo, não havendo nenhum impedimento para licitar ou contratar com a 
administração pública, especialmente quanto ao previsto nos Art. 87 e 88 da Lei de 
Licitações n° 8.666/93 e posteriores alterações, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 

(Local e Data) 
 

 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
 
 
 
 
OBS.: Emitir declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ.  
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 

 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR DE ID ADE 

 

 

 

 

 

 _______________________________________, inscrito no CNPJ sob 
o nº _________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a). ___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº _______________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei 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 (  ). 

 

 

 

                    Local, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

 

                    ________________________________ 

                                          Assinatura 

 

                                             Nome: 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XX/2019 

Prazo:  

Valor:  

Origem: Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2019 

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL , pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa e executiva na Rua Emancipação, nº 2.470, inscrita no 
CNPJ/MF/Nº 01.602.022/0001-94, neste ato, representado pelo Sr. xxxxxxxxxx , xxxxx, 
xxxxx, residente e domiciliado xxxxxx, inscrito no CPF/MF sob nº xxxxxx, portador da 
Cédula de Identidade nº xxxxxxxxx, de ora em diante denominado CONTRATANTE  e a 
empresa .........................................., pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua 
................, nº ..., na cidade de ............../RS, inscrita no CNPJ/MF/Nº 00.000.000/0000-
00, neste ato representada pelo .........................., ........, inscrito no CPF/MF/Nº .............., 
residente e domiciliado a Rua ................, nº ..., em ............../RS, doravante denominada 
CONTRATADA , com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como no 
disposto no Edital de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2019, celebram 
este contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de mobiliário e 
equipamentos para implantação de Escola de Ensino Infantil modelo padrão FNDE, tudo 
conforme abaixo descrito: 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Parágrafo primeiro – O mobiliário e equipamentos deverão atender às características 
constantes na descrição detalhada da tabela acima, conforme Manual de Orientações 
Técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

Parágrafo segundo – A aquisição será custeada com recursos do FNDE, de acordo 
com o Termo de Compromisso PAR nº 201800195. 

Parágrafo terceiro – Os móveis e equipamentos deverão ser entregues 
montados/instalados/fixados na Escola Municipal de Educação Infantil Sementinhas do 
Bem, localizada na Rua Novos Horizontes, nº 51, Centro, em Boa Vista do Sul/RS, 
conforme orientação dos servidores da Prefeitura Municipal, sem quaisquer ônus, em 
um prazo de até 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato. 

Parágrafo quarto – As licitantes vencedoras deverão substituir todo e qualquer material 
que estiver fora dos padrões solicitados, ficando ainda sujeitas às demais penalidades 
legais. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DOS REAJUSTES 

 O preço estipulado entre as partes é de R$ xxxx (xxxxxx) pela aquisição dos 
móveis, conforme proposta vencedora da licitação, é: 

Xxxxxxxxxxxxxx 

Parágrafo primeiro – O pagamento será efetuado obedecendo à ordem cronológica de 
pagamentos, conforme Decreto Municipal nº 021/2016, após a entrega da mercadoria, 
devidamente conferida, até o 5º (quinto) dia útil após liquidação das respectivas Notas 
Fiscais, por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda do Município. 

Parágrafo segundo – Na nota fiscal deverá constar o número do presente processo 
licitatório, bem como o número do Termo de Compromisso FNDE PAR 201800195. 

Parágrafo terceiro – O valor das mercadorias será fixo, pelo preço vencedor da 
licitação, não havendo qualquer reajuste durante a vigência do contrato. 

Parágrafo quarto – A CONTRATADA, para recebimento das parcelas, deverá 
comprovar o recolhimento do FGTS e INSS, caso incida. A CONTRATADA ficará sujeita 
a matrícula do INSS ou retenção para a seguridade Social, no que couber, sendo 
processadas as retenções a título de contribuição previdenciária conforme Instrução 
Normativa MPS/SRP nº 03, de 14 de julho de 2005. Caso não incida, a CONTRATADA 
deverá comprovar a inexigibilidade das retenções. 

Parágrafo quinto – O imposto sobre serviços será retido pelo Município, na forma e 
percentuais previstos na Lei Municipal 388/2003 (Código Tributário Municipal) ou, se for 
o caso, com base no que dispõe a legislação do Simples Nacional. 

Parágrafo sexto – Em caso de recomposição de preços, visando o equilíbrio 
econômico-financeiro, para prestação dos serviços ora contratados, esta dar-se-á de 
acordo com o Artigo 65, inciso II, letra d, da Lei federal Nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, mediante solicitação por escrito da CONTRATADA e apresentação de 
informações (planilhas de custos), que serão analisadas pelo CONTRATANTE, as quais 
poderão serem aceitas ou rejeitadas. 

Parágrafo sétimo – Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, 
para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência 
e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”. 

Parágrafo oitavo – Em sendo optante do ‘SIMPLES” a CONTRATADA deverá 
apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição, 
bem como declaração firmada por Contador indicando em qual Anexo da LC nº 123/06, 
em qual faixa de tributação a mesma se enquadra e qual o percentual que deverá ser 
descontado referente ao ISSQN. O descumprimento da exigência contida neste item 
ocasionará o não pagamento do valor até a regularização desta reivindicação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO  

As despesas decorrentes do presente processo serão atendidas através 
das seguintes dotações orçamentárias: 
ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
UNIDADE  01 EDUCAÇÃO 
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PROJETO 1043 Aperfeiçoamento e Adequação do Ensino Infantil 
4.4.90.52.10.00 2981 APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/  ESPORTES E DIVERSOES 

   
ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
UNIDADE  01 EDUCAÇÃO 
PROJETO 1043 Aperfeiçoamento e Adequação do Ensino Infantil 
4.4.90.52.12.00 2982 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 

   
ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
UNIDADE  01 EDUCAÇÃO 
PROJETO 1043 Aperfeiçoamento e Adequação do Ensino Infantil 
4.4.90.52.42.00 2983 MOBILIARIO EM GERAL 

Parágrafo único –  Caso a CONTRATADA não possuir conta bancária no Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), Caixa Econômica Federal, Sicredi ou Banco do 
Brasil S/A, deverá emitir documento para pagamento com código de barras (boleto 
bancário), pagável em qualquer agência bancária, ou, será efetuada transferência 
bancária, em conta com o mesmo CNPJ mencionado no contrato/empenho, sendo que 
os custos de transação serão arcados pela empresa contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 

 O presente contrato terá vigência durante o período de garantia dos 
móveis/equipamentos. 

Parágrafo primeiro –  Os móveis e equipamentos deverão ser entregues 
montados/instalados/fixados, sem quaisquer ônus, em um prazo de até 60 (sessenta) 
dias contados da assinatura do contrato. 

Parágrafo segundo –  O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser 
prorrogado, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

 As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições 
deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 O CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as 
condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações que lhe são atribuídas 
através deste instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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a) realizar a entrega do mobiliário na forma ajustada; 

b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre a 
CONTRATADA e seus empregados;  

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de 
rescisão administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a 
rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e  

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo único -  A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes 
da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na 
assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao 
presente contrato: 

I- aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, 
§ 1º, da Lei n. 8.666/93; 

II-  rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
Lei 8666/93; 

III- aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato; e 

IV- fiscalizar a execução do ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MU LTAS. 

A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, entregar os 
materiais, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 
Município, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades aqui previstas. 
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Parágrafo primeiro – As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do 
respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente. 

Parágrafo segundo – Pelo descumprimento total ou parcial da entrega dos materiais, a 
Comissão de Licitações poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – rescisão de contrato; 

IV – suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul, por 
prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

V – declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a Prefeitura 
Municipal de Boa Vista do Sul.  

Parágrafo terceiro – A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer 
penalidades acima mencionadas acarretará perda da garantia e todos os seus 
acréscimos. 

Parágrafo quarto – Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total 
corrigido do contrato, por dia de atraso no fornecimento dos materiais. 

Parágrafo quinto – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 
do contrato, quando a licitante vencedora: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia 
autorização da contratante; 

c) desatender às determinações da fiscalização;  

d) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais por 
meios culposos e/ou dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, 
encargos sociais, ou previdenciários, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 
órgãos competentes em razão da infração cometida, cabendo a Prefeitura o direito de 
exigir a Folha de Pagamento dos empregados a qualquer momento; 

e) não fornecer, sem justa causa, os materiais contratados no prazo fixado, 
estando sua proposta dentro do prazo de validade; 

f) ocasionar sem justa causa, atraso superior a 03 (três) dias na execução dos 
serviços contratados ou fornecimento dos medicamentos; 

g) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto ora 
contratado; 

h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, 
imperícia, dolosamente ou não, venha a causar danos à contratante ou a terceiros, 
independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados.  

Parágrafo sexto – A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada 
e o fato a punir comunicado por escrito pela fiscalização à direção do órgão. 

Parágrafo sétimo – Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à contratada, a pena 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL  
 

 

da suspensão dos direitos de licitar com a contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, em função da gravidade da falta cometida. 

Parágrafo oitavo – Quando o objeto do contrato não for entregue no todo ou 
parcialmente dentro dos prazos estipulados, a suspensão do direito de licitar será 
automática e perdurará até que seja feita a entrega do objeto do contrato na sua 
totalidade, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e neste edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES. 

  A CONTRATADA responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas 
despesas realizadas durante a prestação do serviço pactuado, assim como por todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários decorrentes das relações que 
ajustar com empregados ou prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar na 
prestação dos serviços em tela, ou decorrentes de danos por qualquer razão causados 
a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária do CONTRATANTE, aos quais 
desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra a CONTRATADA, em vindo a 
ser solidariamente responsabilizado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 Para eficácia do presente instrumento, o CONTRATANTE providenciará sua 
publicação na Imprensa Oficial do Município, em forma de extrato, em conformidade 
com o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  DO 
CONTRATO 

 Independentemente de transcrição, fará parte integrante deste instrumento de 
contrato o Edital de Licitação Pública Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019, e 
a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCAL IZAÇÃO DO 
CONTRATO 

 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, ficam designados os 
servidores Ramon Possebon e Rogério Florenal Vargas da Silva, da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, para acompanhar e fiscalizar a execução 
do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora 
avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas 
previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste 
instrumento.  
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 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores, recorrendo-se à analogia, aos costumes e 
aos princípios gerais de direito. 

 

 Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado 
que for, o Foro da Comarca de Garibaldi/RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
do presente Contrato. 

 

 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, segue assinado 
pelas partes contratantes e pelas testemunhas.  

 

 

          Boa Vista do Sul, ___  de  ___________  de ______. 

 

 
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL 

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 

P/CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:                                      

________________________                                         

Nome:        

CPF:     

________________________ 

Nome: 

CPF:  


