ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
De 06 de maio de 2021.
Município de Boa Vista do Sul - RS
Tipo de julgamento: Menor Preço Global

Edital de pregão eletrônico para
aquisição de material odontológico.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL/RS, 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 maio de 2021, 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 global, para aquisição de material odontológico,
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 material odontológico,
conforme especificações abaixo:
VALOR UNITÁRIO
ITEM QTDE UNDE
DESCRIÇÃO
MÁXIMO
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL, 30G,
01
4
CAIXA EXTRA CURTA – CAIXA COM 100
R$ 51,30
UNIDADES
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
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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, com base no
“VALOR MÁXIMO POR CADA ITEM OBJETO DO EDITAL”, mediante o cadastramento
no sistema de Pregão Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no
período de 06 de maio de 2021, às 9h até 19 de maio de 2021, às 8h59min, (horário
de Brasília).
3.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da
senha privativa do licitante e encaminhamento, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, a proposta com
a descrição do objeto ofertado e o preço, até o horário definido neste edital.
3.3. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor
classificado serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público
somente após o encerramento da sessão pública de lances.
3.4. A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser
enviados em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico e
deverão estar, obrigatoriamente no formato PDF.
3.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão eletrônica.
3.6. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão, ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
3.7. O preço deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em
algarismos, com no máximo duas casas decimais após a vírgula. No preço proposto
deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas e custos, quer diretos, quer
indiretas, como, por exemplo, transporte, frete, tributos, entre outros relacionados com o
fornecimento do objeto da presente licitação.
3.8. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição
completa do produto ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta,
igual ou superior a 60 (sessenta) dias.
3.9. A licitante melhor classificada deverá encaminhar via sistema, através de
campo próprio no Portal de Compras Públicas, a proposta de preços, no formato PDF, em
papel timbrado da empresa, contendo os dados de identificação (razão social, CNPJ,
endereço completo, telefone e e-mail para contato), identificada e assinada na última
página e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa. Deverá conter ainda:
a) Descrição completa e detalhada do item classificado, especificando a
marca, o modelo (se houver) e fabricante;
b) Especificação do preço unitário e total do item, expresso em reais, com,
no máximo, 02 (duas) casas decimais;
c) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data de sua apresentação;
d) Prazo de entrega dos materiais/produtos de acordo com o edital;
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e) Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida
qualificação, (nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do CPF, n.º da cédula de identidade,
endereço residencial) e telefone.
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 Federal nº
10.024/19, 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. 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.
4.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
4.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do
objeto e do valor estarão disponíveis na internet.
4.5. 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.
4.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
4.7. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance
que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
4.8. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a
licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo
Pregoeiro através do sistema.
4.9. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será
informado em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu
detentor.
4.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$
0,01 (um centavo), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em
relação do lance que cobrir a melhor oferta.
4.11. A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa
Aberto, conforme art. 32 do Decreto Federal 10.024/2019, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
4.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
4.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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4.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
4.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática
pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
4.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
4.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
4.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances.
4.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
4.20. Encerrada a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios
de desempate. A proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas no Edital.
5.2. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder
dentro do prazo estipulado na sessão pelo Pregoeiro.
5.3. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser
acompanhada pelos demais licitantes.
5.4. Concluída a
encaminhar via sistema, através
proposta adequada ao último
complementares, no prazo de até
sistema.

negociação, o licitante melhor classificado deverá
de campo próprio no Portal de Compras Públicas, a
lance ofertado e, se necessário, os documentos
2 (duas) horas contadas da solicitação do Pregoeiro no

5.5. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares
deverão estar no formato PDF.
5.6. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço
em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e verificará a habilitação do
licitante conforme disposições do Edital.
5.7. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos
licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
5.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no
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sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
5.9. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não
atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
5.10. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
5.11. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer
momento, justificadamente.
5.12. O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as
Atas e Relatórios, que poderão ser visualizados e impressos pelos interessados.
6. DA HABILITAÇÃO
6.1. A empresa licitante que deixar de apresentar a documentação,
apresentar documentação falsa ou não mantiver sua proposta ficará passível da aplicação
de multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua proposta, assim como a
decretação da suspensão temporária do direito de participar de licitações deflagradas pelo
Município de Boa Vista do Sul, bem como o impedimento de contratar com o mesmo, pelo
período de até 02 anos.
6.2. A comprovação pela licitante do preenchimento dos requisitos de
habilitação ora exigidos deverá operar-se em relação à data de realização da sessão
eletrônica prevista no item 1.1, 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 relativa ao FGTS;
d) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal, em vigor, na
forma da Lei;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante, em vigor, na
forma da Lei;
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, fornecida pelo distribuidor do
foro da comarca da matriz da licitante e expedida em nome/CNPJ da matriz, ou emitida
pela internet, com vencimento não superior a 90 (noventa) dias, contados a partir de sua
emissão, quando esta não mencionar validade própria;
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i) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no Anexo I
deste edital;
j) Declaração de que não emprega menores de idade em cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, na forma do Anexo II;
k) Alvará de Saúde (relativo ao seu próprio estabelecimento), expedido pela Vigilância
Sanitária Municipal ou licença, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual, em vigor, em
conformidade com a Lei nº 5991 de 17 de dezembro de 1973 e Lei nº 13097 de 13 de
janeiro de 2015;
l) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), relativo ao seu próprio
estabelecimento, expedida pela ANVISA, em conformidade com a Lei nº 9782 de 27 de
janeiro de 1999, Medida Provisória 2190-34 de 23 de agosto de 2001, RDC ANVISA/MS nº
16 de 1º de abril de 2014 e Lei nº 13043 de 13 de novembro de 2014;
m) Comprovante de registro do produto cotado na ANVISA, em vigor;
n) Declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa
de pequeno porte, ou Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo
com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, além de todos os documentos previstos no
item 05.01 deste Edital.
6.4. A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal ou trabalhista previstos neste Edital terá sua habilitação condicionada à
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias
úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
6.4.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
6.4.2. Ocorrendo a situação prevista no item 6.4, a sessão do pregão será
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao
certame, ficando os licitantes já intimados a acompanharem o julgamento da habilitação no
sistema.
6.4.3. O benefício de que trata o item 6.4 não eximirá a licitante da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
6.4.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.4,
implicará na inabilitação da licitante e a adoção do procedimento para aplicação das
penalidades previstas no item 13 deste Edital.
6.5. Na hipótese de a licitante vencedora não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará, na ordem de classificação, a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
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).
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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 Pregoeiro não reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o
recurso ao Prefeito Municipal, autoridade competente para julgá-lo.
7.8. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este
Edital poderão ser consultados no Portal de Compras Públicas, que será atualizado
automaticamente a cada nova etapa do certame.
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:
10.1. O prazo de entrega dos produtos será de até 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da data de recebimento da ordem de empenho.
10.2. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central do
Município, localizado na Travessa 22 de Outubro, nº 92, Centro, na cidade de Boa Vista do
Sul/RS, sem quaisquer ônus.
10.3. A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as
especificações constantes deste Edital.
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11 - DO RECEBIMENTO:
11.1. Verificada a desconformidade do produto, a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitandose às penalidades previstas neste Edital.
11.2. O contratante se reserva no direito de a qualquer tempo aferir as
especificações dos materiais para fins de verificação da conformidade com o objeto
licitado, comparando-se com o que foi entregue e o contido na Nota Fiscal/Fatura.
11.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o
seu objeto.
12. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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 da respectiva Nota Fiscal,
por intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda do Município.
12.2. As despesas decorrentes do presente processo serão atendidas
através da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE
2032 Manutenção da Assistência à Saúde na Rede Local
RECURSO
0040 ASPS
3.3.90.30.10.00.00.00 6154 MATERIAL ODONTOLOGICO

13. DAS PENALIDADES
13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante
do pregão ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 5% sobre o valor estimado
da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
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g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) 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 3 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato.
13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando
for o caso.
13.3. 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.
14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
14.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por
meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública.
14.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
14.1.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.1.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
14.2. 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.
14.3. 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.
15. DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES
15.1. 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.
15.2. 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.

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O presente Edital, bem como a proposta do licitante vencedor farão
parte integrante do Contrato ou instrumento equivalente, independentemente de
transcrição.
16.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.3. 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.
16.4. 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.
16.5. Os casos omissos ao presente edital serão dirimidos pela Comissão de
Licitações.

Boa Vista do Sul, 06 de maio de 2021.

ROBERTO MARTIM SCHAEFFER
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovo nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93.
Carina Carminatti Milchareck
OAB/RS 98.592
Assessora Jurídica
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
ANEXO I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

(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.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

_______________________________________, 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 2021.

________________________________
Assinatura
Nome:
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

