
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, 

QUE SE ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES 

 
Registro de Preços de eletrodomésticos, a 
serem adquiridos quando deles o 
Município necessitar. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições, nos termos da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 986 e 987 de 26 de fevereiro 
de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e no que couber, as disposições da 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará o PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço por item, através do 
http://177.20.225.197:8079/comprasedital/ . A sessão pública será dia 21 de setembro de 2022, com 
início às 9 horas, horário de Brasília – DF. Esta licitação objetiva o Registro de Preços de aquisição 
de eletrodomésticos, a serem adquiridos quando deles o Município necessitar, processada pelo 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 267 de 17 de fevereiro de 2021.  

 
1  DO OBJETO 
1.1 A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preço unitário de aquisição de 
eletrodomésticos, para constarem em REGISTRO DE PREÇOS, a serem adquiridos quando deles o 
Município tiver necessidade.  

 
Item 
 

Descrição 
Quant. 

Estimada 

Unidade 
de 

Medida 

01 

Balança Profissional Portátil 200 Kg Visor em LED  

Capacidade máxima de 200 Kg, divisões de 50g; Display com 06 dígitos em: LCD com 
backlight; Bateria Recarregável; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; 
Função TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 
240 VAC com chaveamento automático (bivolt); Consumo de 8 VA; Alça fabricado em 
baquelite; Plataforma em chapa de aço carbono; Pintura eletrostática epóxi branca ou cinza; 
Tapete adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha sintética; Homologadas pelo 
INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; procedência nacional; Assistência 
técnica no território nacional. 
Dimensão plataforma: 34 x 39 cm 

3 UN 

02 

Batedeira planetária 

Batedeira planetária com potência de 750 Watts; 12 velocidades;  Capacidade: 4 litros; 
Ventosas ultra resistentes; Movimento planetário; Tigela plástica. 
Itens Inclusos: 01 Batedeira, 01 Tigela, 03 Batedores, Tampa Anti Respingos, Manual de 
instruções 
Alimentação: Potência: 750 Watts, Voltagem: 220W 
Dimensões: Tamanho do produto (AxLxP): 32,5 x 39 x 26 cm, Garantia: 12 meses 

6 UN 

03 

Estadiômetro Portátil 

Medidor de estatura portátil; Preciso, durável, leve e totalmente portátil, permite realizar 
medições de altura em qualquer local. O Estadiômetro Portátil desmonta facilmente em 
quatro partes e as peças se encaixam perfeitamente na base leve. 
Com certificação do Instituto de Metrologia Industrial - IMI. 
Base e Peças em ABS leve e altamente resistível; Aferição: 20cm a 210 cm; Graduação: 0,1 
cm; Peso aproximado - 2,6 kg; Dimensões sem caixa: Larg 36cm x Comp 67 x Alt 13cm. 

1 UN 

04 

Multiprocessador com Liquidificador e Espremedor 7 em 1  

Que pica, bate, rala, fatia, emulsifica, espreme. Possui vários acessórios: 1 lâmina 
processadora com faca em aço inoxidável para picar; 1 lâmina para ralar fino com altíssima 

5 UN 

http://177.20.225.197:8079/comprasedital/


 
 

precisão; 1 lâmina de fatiar; 1 batedor de massas pesadas, como pães e massa de pizza; 1 
emulsificador, para fazer claras em neve, maioneses e molhos; 1 espremedor para fazer 
sucos; 1 jarra de liquidificador com 3,1L de capacidade total; ao menos 2 velocidades + 
pulsar; 700 w de potência. Informações técnicas :  Funções - Pica - Rala - Fatia - Emulsifica 
- Espremedor – Liquidificador; Potência 700W Capacidade total da copo/jarra Copo: 3,1L 
Jarra: 1,5L Capacidade útil do copo/jarra Copo: 1,5L Jarra: 1,3L Material do copo/jarra San 
Cristal Velocidades 02  Lâminas Quantidade 03 Funções - Picar - Ralar - Fatiar Discos 
Quantidade 01 Funções - Emulsificar Vantagens Absorve frutas, verduras e legumes por 
inteiro Sim 
Garantia conforme legislação vigente-  Voltagem 220 V 

05 

Liquidificador profissional industrial 

O Liquidificador Industrial. Produzido em aço inox, baixo nível de ruído, aumentando a 
durabilidade e facilitando a sua limpeza e higienização. Ele possui copo de 4 litros em inox 
e lâmina com quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e misturar 
alimentos variados. 
A base também é envolvido em inox com bases superior e inferior em material plástico (PP 
– Polipropileno), pés antiderrapantes (PVC). FICHA TÉCNICA: MATERIAL: Inox e material 
plástico; DIMENSÕES aproximadas do produto sem embalagem: altura: 60,0cm; largura: 
20,5cm; comprimento: 25,0cm; FUNÇÃO: Liquidificar; VELOCIDADES: 1 velocidade; 
BOTÃO PULSAR; POTÊNCIA: 800 W; ROTAÇÃO: 22000 RPM; FREQUÊNCIA: 60Hz; 
ALIMENTAÇÃO 220v; 
GARANTIA: conforme legislação vigente 
ITENS INCLUSOS: Liquidificador (Base + Copo), tampa, manual de instruções e jogo de 
pés de PVC. 

6 UN 

06 

Lavadoura de roupas 18kg 

FICHA TÉCNICA: 
Cesto em inox; Dispenser para alvejante; Dispenser para amaciante; Dispenser para sabão 
em pó; Dispenser para sabão líquido; Filtro elimina fiapos.; Interior de aço inox; Painel 
digital; 11 programas de lavagem incluindo enxágue e centrifugação;  
Sistema de lavagem Turbilhonamento; Visualizador de etapas de lavagem; Tipo de abertura: 
Superior; Material do cesto: Inox; Pés niveladores; Funções: Dispenser Autolimpante, 
Diluição Inteligente, Painel Intuitivo; Painel Digital; Ciclos de lavagem; Velocidades de 
centrifugação (rpm) 630 RPM; Dimensões aproximadas (axlxp) 104,5×66,2×72,5 cm 
Classificação energética A; Alimentação  220V; Cor Branca; Capacidade de lavagem 18 kg. 
Garantia de 01 ano 

7 UN 

07 

Lavadoura de roupas (tipo tanquinho) 

Tanquinho 16kg, possui cinco programas de lavagem e intervalos para molho. Além disso, 
possui dispenser duplo, retentor de objetos e filtro de fiapos. Com saída de água automática 
através de acionamento da função no término da lavagem.  
Características Técnicas: 
Cor: Branco; Tipo da lavadora: Semiautomática; Capacidade de roupa: 16kg; Eficiência 
Energética: A; Tipo de abertura: Superior; Dispenser duplo; Retentor de objetos: Sim; 
Sistema de lavagem: Turbilhonamento; 
Quantidade Molhos: 02 molhos; Tempo de Funcionamento : 28 minutos; Alimentação: 
220V,; Motor potência nominal: 370W; Rotação Motor: 1625pm; Frequência: 60HZ; 
Consumo aproximado de água: 210L/ciclo; 
Consumo aproximado de energia: 0,14kWh/ciclo;  
Dimensões aproximadas do produto (A x L x P) 95,5 x 55 x 59,5 
Garantia 1 ano  
Itens inclusos: 01 Tanquinho 16kg e Manual do Produto 

6 UN 

08 

Secadora de roupas 10Kg 

Secadora de roupas10kg; Características: Capacidade de secagem: 10 kg; Tipo: 
Automática; Cor interna: Inox; Material interno (cesto): Aço inox; Material externo: Plástico / 
Aço / Inox; Programas de secagem: 10; Níveis de intensidade: 3; Display: Digital; Pés 
reguláveis; Filtro de fiapos; Painel com aviso de erro; Potência: 220V: 1800W; Frequência: 
60Hz  Voltagem 220 V -Garantia de 01 ano 

8 UN 

09 
Freezer Vertical 

O Freezer de 1 Porta, com capacidade de 246 litros, com controle de temperatura externo. 
5 

 
UN 



 
 

Possui gavetões multiusos transparentes.  
Cor: Branco; Tipo: Vertical; Capacidade útil: 246 litros; Capacidade total (litros): 296 litros; 
Controle de temperatura; Portas reversíveis; Cestos deslizantes com trava de segurança e 
removíveis; 01 Prateleira; Voltagem: 220V. 
Conteúdo da embalagem: Freezer e manual de instruções 
Largura: 61,60 cm; Altura: 170,00 cm; Profundidade: 69,10 cm 
Garantia: 1 ano; Certificação Inmetro 

10 

Freezer Horizontal: 

Freezer Horizontal; 2 portas; capacidade 534 litros; Voltagem 220 V; Congelamento rápido; 
Controle de temperatura; Cor Branco; Dimensões aproximadas com embalagem (LxAxP) 
(cm)1,51 X 97,3 X 80; Dreno de degelo; Eficiência Energética A; Função refrigerador; 
Garantia do Fornecedor 12 meses; Manual do Produto; O Freezer Horizontal com 534 litros 
possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente e escolher entre 
os modos freezer ou refrigerador. É prático e econômico, pois possui classificação 
energética A. 

5 UN 

11 

Forno elétrico 48litros 

Características técnicas: Forno 48 Litros; Voltagem 220 V; Potência 1600 W / 2000 W; 
Medidas (LxAxP) 560x350x410 mm; Cor: branco; Garantia 1 ano 
Funções: Assa, grelha, tosta, gratina e aquece. 
Acessórios: Grelha e bandeja coletora de gordura. 

5 UN 

12 

Forno micro-ondas 

Forno micro-ondas de bancada capacidade 31litros; 10 diferentes níveis e programas de 
cozimento; Características e especificações: Cor: Branco; Profundidade: 41.5 cm; Altura: 
32.5 cm; Largura: 52cm; Tipo de montagem: de bancada; Potência: 1500 W; Níveis de 
potência: 10; Quantidade de programas: 12; Diâmetro do prato giratório: 31.5 cm; 
Capacidade em volume: 31 L; Garantia de 1 ano.  Voltagem 220 V 

9 UN 

13 

Ferro de Passar a Vapor  

Base Antiaderente, Seletor de temperatura, Cordão elétrico giratório, Voltagem 220 V 
Garantia de 01 ano 

06 UN 

14 
Jarra Elétrica 

Inox, mínimo 1,8l, Voltagem 220 V- Garantia de 01 ano 
03 UN 

15 

Kit para limpeza profissional (carrinho de limpeza) 

Itens que compõem o kit: 
01 Carro Funcional  
01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas 
01 Cabo Telescópico - 1,40 m 
01 Garra Plástica Euro 
 

01 Refi l Loop com cinta 320 g 
01 Placa Sinalizadora Piso Molhado 
01 Pá Pop 
01 Conjunto Mop Pó - 60 cm  

18 UN 

16 

Fogão a Gás 4 Bocas 

Mesa inox, Bivolt- acendimento automático total, forno com capacidade de no mínimo 50 
litros. Garantia mínima 12 meses. 

01 UN 

17 
Cafeteira Elétrica 

Aço inox, capacidade 6 litros.220V. Garantia mínima 12 meses. 
02 UN 

1.2 A empresa licitante deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, nos locais indicados pela municipalidade, livre de fretes e carga e descarga, ou seja, a 
empresa deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 
1.3 O prazo de garantia dos produtos que estiver descrito no item não poderá ser inferior a 12 (doze) 
meses, a contar do recebimento pelo município. Em caso de materiais cuja garantia do fabricante 
seja de prazo superior à garantia exigida, valerá, para todos os efeitos, a garantia do fabricante. 



 
 

1.4 As quantidades dos materiais que vierem a ser adquiridos serão definidas no respectivo Pedido 
de Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade do Registro de Preços. 
1.5 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao 
beneficiário do registro, em igualdade de condições. 
1.6 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 
2 DO SUPORTE LEGAL 

2.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
e alterações, instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos. 
 
3 DOS ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
3.1 Esclarecimentos e demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser 
solicitadas pelo endereço eletrônico licita@serafinacorrea.rs.gov.br. 
3.2 Caso haja impugnações ao Edital interpostas por licitante deverá ocorrer até o segundo dia útil 
que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer cidadão, deverão ser 
apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação.   
3.3 Na hipóteses de ser enviado por e-mail deverá ser encaminhado por assinatura eletrônica ou 
deverão ser apresentados por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, 
nº 202, Serafina Corrêa-RS. 
 

4. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
4.1 Para ser efetuado o Credenciamento a licitante solicitar até dois dias uteis anteriores a Sessão 
Pública, a chave de acesso para participação no certame. 
4.1.1 A Licitante deverá acessar o link http://177.20.225.197:8079/comprasedital/, clicar em “clique 
aqui para solicitar a chave de acesso”, no canto superior direito e realizar o cadastro. A chave de 
acesso e senha serão encaminhados para o e-mail cadastrado. 
4.1.2 O preenchimento da proposta e o envio dos documentos de habilitação deverá ser 
exclusivamente por meio do sistema até o horário determinado para a realização do certame. 
4.1.3 Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da aquisição que preencham as condições de credenciamento constante deste Edital e seus 
Anexos. 
4.2 O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 
licitante ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
4.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao Município de Serafina Corrêa, promotor da licitação, qualquer 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
5.1 No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização 
de sua chave e senha. 
5.2 O licitante poderá participar da sessão pública na internet 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. 
5.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
 
 

mailto:licita@serafinacorrea.rs.gov.br
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6 DO PREENCHIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
6.1 As propostas deverão ser preenchida no sistema devendo constar as características do produto 
ofertado, indicando obrigatoriamente e expressamente, a sua marca e, se for o caso, o modelo, bem 
como o responsável pela assinatura da Ata. 
6.1.1 A proposta final deverá manter inalteradas as características, bem como a marca e modelo 
indicados. 
6.1.2 Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema até o 
horário determinado para a realização do certame. 
6.2 Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo determinado em sessão pela 
pregoeira que não poderá ultrapassar o prazo de até 24 horas, salvo motivo justificado. 
6.3 Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
a) preço unitário e total para cada item em moeda corrente nacional; 
b) a marca dos produtos ofertados e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante 
exigências editalícias; 
c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste 
pregão eletrônico; 
 

7 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
7.1 Todos os documentos deverão ser incluídos no sistema, sendo que a entrega da documentação 
física original ou autenticada fica dispensada, podendo ser solicitada a qualquer momento em prazo 
estabelecido pelo pregoeiro. 
 
8 FORMULAÇÃO DE LANCES E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS   
8.1 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
8.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.  
8.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
8.4 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
8.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico.  
8.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.  
8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do menor 
lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da 
etapa competitiva, e as seguintes regras:  
a) O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance consignado no sistema.  
 
9 MODO DE DISPUTA  
9.1 Será adotado o modo de disputa aberto, quando os licitantes terão a oportunidade de apresentar 
lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 6.  
9.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 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.  
9.3 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 
se tratar de lances intermediários.  
9.4  Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  



 
 

9.5 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 
negociação por menor preço.    
9.6 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio 
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
9.7 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) 
horas após a comunicação do fato aos participantes, no site www.serafinacorrea.rs.gov.br. 

 
10 NEGOCIAÇÃO, CRITERIO DE DESEMPATE E JULGAMENTO   
10.1 O critério de desempate irá ocorrer conforme estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 
10.2 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
10.3 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 
desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtida melhor proposta.  
10.4 A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 
julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que 
sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo determinado em sessão pela 
pregoeira que não poderá ultrapassar o prazo de até 24 horas, salvo motivo justificado. 
10.5 Verificada sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o julgamento será 
pelo menor preço unitário por item.  
10.6 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará item a item classificados em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação 
da licitante conforme disposições do edital. 
10.7  Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências 
para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
10.8 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
 
11 DA HABILITAÇÃO  
11.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá incluir no sistema os seguintes 
documentos: 
OBSERVAÇÃO: Os documentos referentes aos itens 11.2,11.3,11.4,11.5 e 11.6 deverão ser 
anexados junto ao sistema do Pregão Eletrônico em um arquivo único, podendo este ser zipado ou 
em PDF. 
11.2 DA HABILITAÇÃO JURIDICA  
a) Documento de Identificação pessoal; 
b) Registro comercial no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 
 
11.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do 

http://www.serafinacorrea.rs.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


 
 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.  
Importante: Poderá ser comprovada a Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal apresentando 
o Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento; ou Certidão Cadastral vigentes; ou outro 
documento oficial que contenha o número de inscrição e a especificação do ramo de atividade da 
licitante; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional – PGFN; 
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
f)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  
 
11.4 DECLARAÇÕES 

a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada pelo representante legal da empresa (Anexo II); 
Observação: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido acima, a Certidão Negativa de 
Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade; 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo sob as penalidades cabíveis, para contratar com a 
Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93 (Anexo III); 
c) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, no 
Município de Serafina Corrêa-RS (Anexo V). 
 

11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de natureza falimentar, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo de validade quando constar expressamente a data 
de validade na certidão, ou com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias contados da data de 
abertura da licitação. 
 
12 DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 
12.1 A microempresa, a empresa de pequeno porte e o microempresário individual, bem como a 
cooperativa, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista 
deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação fiscal que 
comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame.  
12.1.2 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 
12.2 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. 
 
13 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
13.1 Não serão aceitas ofertas finais de valores que se encontrem acima do valor de referência fixado 
pelo município para este processo licitatório. 
13.2 Serão desclassificadas:  
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) as que contiverem opções de preços alternativos, forem omissas em pontos essenciais, de modo 
a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos deste Edital;  
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente superestimados ou inexequíveis. 



 
 

 
14 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o item pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso. 
14.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora ocasião em que a Pregoeira 
poderá negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor. 
14.3 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou quando houver 
recurso pela própria autoridade competente. 
 
15 DOS PRAZOS 
15.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para assinar a Ata 
do Registro de Preços, sob pena de decair do direito, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei 8.666/93. 
IMPORTANTE: A ata será enviada para assinatura eletrônica ao endereço cadastrado no 
sistema, devendo constar neste a identificação da empresa ou do responsável pela assinatura 
e o CNPJ ou CPF.  A assinatura deverá ser processada dentro do prazo estabelecido no ato 
convocatório. 
15.2 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata do Registro de Preços, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata do 
Registro de Preços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor total dos itens adjudicados e mais a suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos. 
 
16 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
16.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.  
16.2 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 
Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.  
16.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
16.4 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser assinadas eletronicamente e enviadas por 
e-mail ao endereço pregoeiro@serafinacorrea.rs.gov.br. 
16.4.1 Na hipótese da empresa não possuir assinatura eletrônica, deverá apresentar o recurso junto 
ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, nº 202, Serafina Corrêa-RS, motivo pelo 
qual, deverá responsabilizar pela entrega no prazo estipulado no subitem 16.1. 
 
17 DA ENTREGA DO OBJETO 
17.1 Os licitantes adjudicatórios terão o prazo de até 10 (dez) dias contados da comunicação 
expedida pelo Município através do Pedido de Empenho, para a entrega dos materiais, sem custos 
adicionais, nos locais indicados pela municipalidade, mediante Nota Fiscal, sendo que os mesmos 
serão recebidos e, após a verificação da conformidade, serão aceitos pelo servidor responsável e 
Secretário da Pasta. 
17.2 Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte. 

mailto:pregoeiro@serafinacorrea.rs.gov.br


 
 

17.3 Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá promover 
as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se às penalidades previstas 
neste Edital. 
17.4 O Município poderá, na vigência da Ata do Registro, solicitar a redução dos preços registrados, 
garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, de conformidade com os parâmetros de 
pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços 
praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir 
da publicação. 
 
18 DO PAGAMENTO 
18.1 O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, posteriormente a entrega dos 
itens, mediante a apresentação da Nota Fiscal, vistada e aprovada pelo Fiscal da Ata e Secretário 
Municipal da Pasta requisitante, em depósito na conta bancária indicada na proposta financeira, e 
observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
18.2 Será obrigatório constar, em cada Nota Fiscal emitida a identificação do presente processo 
licitatório. 
18.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
18.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o 
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme 
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador. 
18.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV 
ou IPCA acumulado no período – considerando sempre o índice de menor valor – e a Administração 
compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 
 
19 DA FISCALIZAÇÃO 
19.1 Em observância ao Art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização da Ata do Registro de Preços e a 
observação das especificações constantes neste Edital será realizada por meio da Secretaria 
Municipal requisitante do objeto. 
19.2 A fiscalização sobre todos os termos do Registro de Preços a ser exercida pelas Secretarias, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual entrega incorreta do objeto. 
19.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser prontamente 
atendidas pela empresa Adjudicatária, sem qualquer ônus para a Administração.  
 
20 DAS PENALIDADES  
20.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) Deixar de apresentar a documentação exigida após a habilitação, conforme exigência editalícia: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;  
b) Manter comportamento inadequado durante o certame, mesmo após advertência verbal, 
consignada em ata pelo pregoeiro: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor estimado da contratação; 
d) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
e) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor atualizado do Pedido de Empenho; 
f) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 



 
 

pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
g) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido 
de Empenho; 
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
20.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
20.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa da Detentora dos Preços, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
20.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, 
da Lei nº 8.666/93. 
20.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
20.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada, por escrito, da referida 
sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria Municipal da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante 
do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
20.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso.  
20.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
20.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
20.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser aplicada àqueles que retardarem a execução do Pregão, demonstrarem não possuir 
idoneidade para contratar com a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
21 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

21.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 

22 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
22.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
04.122.0020.2576.0000 – Gestão e Serviços de Administração e Recursos Humanos 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 
Secretaria Municipal de Saúde 
10.301.0041.1788.0000 – Estruturação das redes de serviços de atenção primaria da saúde 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 
Secretaria Municipal de Educação 
12.122.0050.2626.0000 – Gestão da Educação Municipal 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanente 
Secretaria Municipal de Educação 
12.365.0050.2629.0000 – Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil- CRECHE 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanentes 
Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte 
27.122.0120.2161.0000- Gestão e serviços de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer 



 
 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanentes 
 
23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1 As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão na Ata do Registro de Preços, a 
ser assinada pela licitante vencedora do certame. 
23.2 Homologado e Adjudicado o resultado classificatório, os preços serão registrados no 
Departamento de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, à celebração das contratações 
decorrentes, mediante a solicitação formal da Ata do Registro de Preços durante o período da sua 
vigência e nas condições deste Edital. 
23.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir o objeto referente ao 
registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie.  
23.4 Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao 
sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade 
de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
23.5 Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões 
de interesse público justifiquem e, que o primeiro classificado não possua capacidade de 
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas as condições do Edital e o 
Preço Registrado. 
23.6 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Licitação. 
23.7 É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
Assim, ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente 
dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em 
disputa, o responsável pela condução do certame poderá promover diligências para aclarar os fatos e 
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração, 
com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 (TCU, Acórdão 3418/2014 – Plenário). 
23.8 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
contratado/beneficiário do preço registrado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
23.9 A contratada será obrigada a manter, durante toda a execução da vigência do Registro de Preços, 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
23.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 
automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente subsequente aos ora fixados, salvo quando  
ocorrer de outro certame já estar marcado para o mesmo dia, situação em que será retificada a data 
e publicada nos meios pertinentes. 
23.11 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial 
registrado. 
23.12 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
23.13 A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la, por 
ilegalidade, em despacho fundamentado. 
23.14 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 



 
 

23.15 A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições do Edital, dos seus Anexos e das normas que o integram. 
23.16 Fazem parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
d) Anexo IV – Declaração de Regularidade no CEIS; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração referente ao quadro societário da empresa; 
f) Anexo VI – Termo de Referência; 
g) Anexo VII –Minuta da Ata de Registro de Preço; 
23.17 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.18 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 
e Ata do Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 
23.19O Edital relativo ao objeto, bem como os demais atos oriundos desta licitação, encontrar-se-ão 
à disposição dos interessados no Departamento de Licitação junto a Prefeitura Municipal ou por meio 
do site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br. 

Serafina Corrêa, RS, 26 de agosto de 2022. 
 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 

Este documento se encontra examinado e 
aprovado pela Assessoria Jurídica do Município.  
Em: ___/____/______ 
 

______________________ 
OAB/RS 
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(Em papel timbrado) 

 

ANEXO I 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 

 

  (Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as penas 

da lei, que: 

 a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno porte 

ou MEI); 

 b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado 

nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

 c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X, da mesma Lei.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

              ________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal ou Contador 

Carimbo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO II 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
  
 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 

_____ por seu representante legal, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e 

sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, 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 (  ).  

 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

  

 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

CNPJ: _____________________________________________ 

 

Razão Social: _______________________________________ 

 
          
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO III 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

  A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ___________ (endereço 

completo), inscrita no CNPJ sob n° ____________, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 

e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  

  

  Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 
  

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

(Em papel timbrado) 

 

ANEXO IV 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 

 

 

DECLARAÇÃO  
 

 

 A empresa ________ com sede na Av/Rua _______________, bairro ________, no Município 

de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante legal, 

__________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA estar regular 

no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), de acordo com consulta realizada 

no Portal de Transparência do Governo Federal em ___/___/____, conforme prova anexa.  

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 
Observação: Junto a esta declaração deverá constar prova da consulta realizada. Somente serão consideradas 

regulares e habilitadas as empresas cujo registro de consulta constar como “quantidades de registro encontrados 
0”. A data da consulta não deve ser superior a  

30 (trinta) dias da data de abertura do certame.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO V 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

     

 

 

  A empresa ________ com sede na Av./Rua _______________, bairro ________, no 

Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante 

legal, __________, portador da cédula de identidade nº______, CPF nº________, DECLARA para os 

devidos fins que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa no município 

de Serafina Corrêa. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VII 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

A Objeto: Registro de Preços de aquisição de eletrodomésticos, a serem adquiridos quando deles o 
Município necessitar 

B 

Justificativa: Justifica-se a necessidade da licitação uma vez que os referidos equipamentos são 

itens indispensáveis em todos os setores, principalmente nos ambientes de trabalho das áreas da 

saúde e educação 

C Prazo de entrega: Parcelado conforme requisitado pelo Município. 

D Adjudicação do Objeto: Registro de Preços - Menor preço por Item. 

E Prazo de Vigência do Registro de Preços: 1 (um) ano.  

F Descrição e valor referencial: Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário por item. 

Item 
Descrição 

Quant. 

Estimada 

Unidade de 

Medida 

Valor Unitário 

Referencial 

01 

Balança Profissional Portátil 200 Kg Visor em LED  

Capacidade máxima de 200 Kg, divisões de 50g; Display com 06 

dígitos em: LCD com backlight; Bateria Recarregável; Teclado 

membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA 

até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação 

externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (bivolt); 

Consumo de 8 VA; Alça fabricado em baquelite; Plataforma em 

chapa de aço carbono; Pintura eletrostática epóxi branca ou 

cinza; Tapete adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha 

sintética; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 

ano de garantia; procedência nacional; Assistência técnica no 

território nacional. 

Dimensão plataforma: 34 x 39 cm 

3 UN R$ 1.776,62 

02 

Batedeira planetária 

Batedeira planetária com potência de 750 Watts; 12 velocidades;  

Capacidade: 4 litros; Ventosas ultra resistentes; Movimento 

planetário; Tigela plástica. 

Itens Inclusos: 01 Batedeira, 01 Tigela, 03 Batedores, Tampa Anti 

Respingos, Manual de instruções 

Alimentação: Potência: 750 Watts, Voltagem: 220W 

Dimensões: Tamanho do produto (AxLxP): 32,5 x 39 x 26 cm, 

Garantia: 12 meses 

6 UN R$ 514,18 

03 

Estadiômetro Portátil 

Medidor de estatura portátil; Preciso, durável, leve e totalmente 

portátil, permite realizar medições de altura em qualquer local. O 

Estadiômetro Portátil desmonta facilmente em quatro partes e as 

peças se encaixam perfeitamente na base leve. 

Com certificação do Instituto de Metrologia Industrial - IMI. 

Base e Peças em ABS leve e altamente resistível; Aferição: 20cm 

a 210 cm; Graduação: 0,1 cm; Peso aproximado - 2,6 kg; 

Dimensões sem caixa: Larg 36cm x Comp 67 x Alt 13cm. 

1 UN R$ 334,60 

04 Multiprocessador com Liquidificador e Espremedor 7 em 1  5 UN R$ 418,59 



 
 

Que pica, bate, rala, fatia, emulsifica, espreme. Possui vários 
acessórios: 1 lâmina processadora com faca em aço inoxidável 
para picar; 1 lâmina para ralar fino com altíssima precisão; 1 
lâmina de fatiar; 1 batedor de massas pesadas, como pães e 
massa de pizza; 1 emulsificador, para fazer claras em neve, 
maioneses e molhos; 1 espremedor para fazer sucos; 1 jarra de 
liquidificador com 3,1L de capacidade total; ao menos 2 
velocidades + pulsar; 700 w de potência. Informações técnicas :  
Funções - Pica - Rala - Fatia - Emulsifica - Espremedor – 
Liquidificador; Potência 700W Capacidade total da copo/jarra 
Copo: 3,1L Jarra: 1,5L Capacidade útil do copo/jarra Copo: 1,5L 
Jarra: 1,3L Material do copo/jarra San Cristal Velocidades 02  
Lâminas Quantidade 03 Funções - Picar - Ralar - Fatiar Discos 
Quantidade 01 Funções - Emulsificar Vantagens Absorve frutas, 
verduras e legumes por inteiro Sim 
Garantia conforme legislação vigente-  Voltagem 220 V 

05 

Liquidificador profissional industrial 

O Liquidificador Industrial. Produzido em aço inox, baixo nível de 

ruído, aumentando a durabilidade e facilitando a sua limpeza e 

higienização. Ele possui copo de 4 litros em inox e lâmina com 

quatro hélices dispostas em diferentes ângulos, para liquidificar e 

misturar alimentos variados. 

A base também é envolvido em inox com bases superior e inferior 

em material plástico (PP – Polipropileno), pés antiderrapantes 

(PVC). FICHA TÉCNICA: MATERIAL: Inox e material plástico; 

DIMENSÕES aproximadas do produto sem embalagem: altura: 

60,0cm; largura: 20,5cm; comprimento: 25,0cm; FUNÇÃO: 

Liquidificar; VELOCIDADES: 1 velocidade; BOTÃO PULSAR; 

POTÊNCIA: 800 W; ROTAÇÃO: 22000 RPM; FREQUÊNCIA: 

60Hz; ALIMENTAÇÃO 220v; 

GARANTIA: conforme legislação vigente 

ITENS INCLUSOS: Liquidificador (Base + Copo), tampa, manual 

de instruções e jogo de pés de PVC. 

6 UN R$ 921,95 

06 

Lavadoura de roupas 18kg 

FICHA TÉCNICA: 
Cesto em inox; Dispenser para alvejante; Dispenser para 
amaciante; Dispenser para sabão em pó; Dispenser para sabão 
líquido; Filtro elimina fiapos.; Interior de aço inox; Painel digital; 
11 programas de lavagem incluindo enxágue e centrifugação;  
Sistema de lavagem Turbilhonamento; Visualizador de etapas de 
lavagem; Tipo de abertura: Superior; Material do cesto: Inox; Pés 
niveladores; Funções: Dispenser Autolimpante, Diluição 
Inteligente, Painel Intuitivo; Painel Digital; Ciclos de lavagem; 
Velocidades de centrifugação (rpm) 630 RPM; Dimensões 
aproximadas (axlxp) 104,5×66,2×72,5 cm 
Classificação energética A; Alimentação  220V; Cor Branca; 
Capacidade de lavagem 18 kg. 
Garantia de 01 ano 

7 UN R$ 2.765,33 

07 

Lavadoura de roupas (tipo tanquinho) 

Tanquinho 16kg, possui cinco programas de lavagem e intervalos 
para molho. Além disso, possui dispenser duplo, retentor de 
objetos e filtro de fiapos. Com saída de água automática através 
de acionamento da função no término da lavagem.  
Características Técnicas: 
Cor: Branco; Tipo da lavadora: Semiautomática; Capacidade de 
roupa: 16kg; Eficiência Energética: A; Tipo de abertura: Superior; 
Dispenser duplo; Retentor de objetos: Sim; Sistema de lavagem: 
Turbilhonamento; 

6 UN R$ 792,26 



 
 

Quantidade Molhos: 02 molhos; Tempo de Funcionamento : 
28 minutos; Alimentação: 220V,; Motor potência nominal: 370W; 
Rotação Motor: 1625pm; Frequência: 60HZ; Consumo 
aproximado de água: 210L/ciclo; 
Consumo aproximado de energia: 0,14kWh/ciclo;  
Dimensões aproximadas do produto (A x L x P) 95,5 x 55 x 59,5 
Garantia 1 ano  
Itens inclusos: 01 Tanquinho 16kg e Manual do Produto 

08 

Secadora de roupas 10Kg 

Secadora de roupas10kg; Características: Capacidade de 

secagem: 10 kg; Tipo: Automática; Cor interna: Inox; Material 

interno (cesto): Aço inox; Material externo: Plástico / Aço / Inox; 

Programas de secagem: 10; Níveis de intensidade: 3; Display: 

Digital; Pés reguláveis; Filtro de fiapos; Painel com aviso de erro; 

Potência: 220V: 1800W; Frequência: 60Hz  Voltagem 220 V -

Garantia de 01 ano 

8 UN R$ 2.477,00 

09 

Freezer Vertical 

O Freezer de 1 Porta, com capacidade de 246 litros, com controle 
de temperatura externo. Possui gavetões multiusos 
transparentes.  
Cor: Branco; Tipo: Vertical; Capacidade útil: 246 litros; 
Capacidade total (litros): 296 litros; Controle de temperatura; 
Portas reversíveis; Cestos deslizantes com trava de segurança e 
removíveis; 01 Prateleira; Voltagem: 220V. 
Conteúdo da embalagem: Freezer e manual de instruções 
Largura: 61,60 cm; Altura: 170,00 cm; Profundidade: 69,10 cm 
Garantia: 1 ano; Certificação Inmetro 

5 
 

UN R$ 3.423,84 

10 

Freezer Horizontal: 

Freezer Horizontal; 2 portas; capacidade 534 litros; Voltagem 220 

V; Congelamento rápido; Controle de temperatura; Cor Branco; 

Dimensões aproximadas com embalagem (LxAxP) (cm)1,51 X 

97,3 X 80; Dreno de degelo; Eficiência Energética A; Função 

refrigerador; Garantia do Fornecedor 12 meses; Manual do 

Produto; O Freezer Horizontal com 534 litros possui controle 

eletrônico, para você programar a temperatura facilmente e 

escolher entre os modos freezer ou refrigerador. É prático e 

econômico, pois possui classificação energética A. 

5 UN R$ 3.819,82 

11 

Forno elétrico 48litros 

Características técnicas: Forno 48 Litros; Voltagem 220 V; 

Potência 1600 W / 2000 W; Medidas (LxAxP) 560x350x410 mm; 

Cor: branco; Garantia 1 ano 

Funções: Assa, grelha, tosta, gratina e aquece. 

Acessórios: Grelha e bandeja coletora de gordura. 

5 UN R$ 682,30 

12 

Forno micro-ondas 

Forno micro-ondas de bancada capacidade 31litros; 10 diferentes 

níveis e programas de cozimento; Características e 

especificações: Cor: Branco; Profundidade: 41.5 cm; Altura: 32.5 

cm; Largura: 52cm; Tipo de montagem: de bancada; Potência: 

1500 W; Níveis de potência: 10; Quantidade de programas: 12; 

Diâmetro do prato giratório: 31.5 cm; Capacidade em volume: 31 

L; Garantia de 1 ano.  Voltagem 220 V 

9 UN R$ 853,54 

13 

Ferro de Passar a Vapor  

Base Antiaderente, Seletor de temperatura, Cordão elétrico 
giratório, Voltagem 220 V 

06 UN R$ 1.563,09 



 
 

Garantia de 01 ano 

14 
Jarra Elétrica 

Inox, mínimo 1,8l, Voltagem 220 V- Garantia de 01 ano 
03 UN R$ 159,87 

15 

Kit para limpeza profissional (carrinho de limpeza) 

Itens que compõem o kit: 
01 Carro Funcional  
01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas 
01 Cabo Telescópico - 1,40 m 
01 Garra Plástica Euro 
 

01 Refi l Loop com cinta 320 g 

01 Placa Sinalizadora Piso Molhado 

01 Pá Pop 

01 Conjunto Mop Pó - 60 cm  

18 UN R$ 129,20 

16 

Fogão a Gás 4 Bocas 

Mesa inox, Bivolt- acendimento automático total, forno com 

capacidade de no mínimo 50 litros. Garantia mínima 12 meses. 

01 UN R$ 661,61 

17 
Cafeteira Elétrica 

Aço inox, capacidade 6 litros.220V. Garantia mínima 12 meses. 
02 UN R$ 1.005,23 

G 
Do pagamento: O pagamento dar-se-á até 15 (quinze) dias, após a entrega e aprovação dos materiais, 

mediante a Nota Fiscal e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações. 

H 
Da Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações 

orçamentárias autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

I 
Da entrega: O Licitante vencedor entregará os materiais em até 10 (dez) dias, nos locais indicados pela 

municipalidade, livre de fretes ou outras despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações assumidas, 
sem qualquer ônus para o Município. 

J 

Da Garantia: O prazo de garantia dos materiais, quando houver, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

a contar do recebimento pelo município. Em caso de materiais cuja garantia do fabricante seja de prazo 

superior à garantia exigida, valerá, para todos os efeitos, a garantia do fabricante. 

K 
Local da entrega: A entrega dos materiais deverá ocorrer no local indicado pela municipalidade no Pedido 

de Empenho. 

L Unidade Fiscalizadora: Secretarias Municipais solicitantes dos materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO VII 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 

 

MINUTA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos ___ dias do mês de ____ do ano de dois mil e vinte, no Centro Administrativo Municipal Amantino 
Lucindo Montanari, localizado na Av. 25 de Julho, nº 202, o Município de Serafina Corrêa, RS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Valdir 
Bianchet e as empresas detentoras _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, estabelecida _____, neste 
ato representada pelo Senhor ____ inscrito no CPF nº _____;  , tendo em vista a homologação e 
adjudicação da licitação para REGISTRO DE PREÇOS de diversos de materiais de eletrodomésticos, 
com as especificações descritas no Edital nº 274/2022 do Pregão Eletrônico nº 005/2022, e de 
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com aplicação subsidiária na Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações, fazem parte integrante e complementar desta Ata de Registro de Preço, ajustam o 
presente termo e estabelecem as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de aquisição de eletrodomésticos, a serem 
adquiridos quando deles o Município necessitar, de acordo com a Classificação Final dos Itens por 
Proponente anexa a esta Ata. 
1.1.1 As demais classificações podem ser verificadas no relatório de lances junto ao Processo 
Licitatório. 
1.2 A especificação completa dos materiais eventualmente adquiridos consta no Termo de Referência 
(Anexo VII) do Edital nº 274/2022. 
1.3 A detentora dos preços deverá responsabilizar-se pela entrega de todos os itens adquiridos pelo 
município, livre de fretes e carga e descarga, ou seja, a empresa deverá arcar com todas as despesas 
diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o Município. 
1.4 O prazo de garantia dos materiais, quando houver, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a 
contar do recebimento pelo município. Em caso de materiais cuja garantia do fabricante seja de prazo 
superior à garantia exigida, valerá, para todos os efeitos, a garantia do fabricante. 
1.5 As quantidades dos materiais que vierem a ser adquiridos serão definidas no respectivo Pedido 
de Empenho, que só será emitido dentro do prazo de validade desse Registro de Preços. 
1.6 A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a aquisição que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao 
beneficiário do registro, em igualdade de condições. 
1.7 O Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, após assinatura da Ata do Registro de 
Preços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 
2.1 Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata do 
Registro de Preços, o fornecimento dos materiais na quantidade que for preciso, mediante a 
expedição de Pedido de Empenho. 
2.2 As Secretarias Municipais requisitantes do Registro de Preços solicitarão ao Departamento de 
Compras a aquisição dos materiais, conforme a necessidade do Município. 
2.3 A empresa Detentora dos Preços terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação 
expedida pelo Município através do Pedido de Empenho para a entrega dos materiais, sem custos 
adicionais, nos locais indicados pela municipalidade, mediante Nota Fiscal, sendo que os mesmos 
serão recebidos e após a verificação das conformidades serão aceitos pelo servidor responsável e 
Secretário da Pasta. 



 
 

2.4 Os materiais deverão atender adequadamente as necessidades das Secretarias Municipais 
solicitantes, conforme especificação de cada item, a fim de permitir completa atendibilidade do 
beneficiário. 
2.5 Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante beneficiário deverá promover 
as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos materiais de expediente, 
especialmente para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado. 
2.6 O Pedido de Empenho será enviado via e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 
recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua e-mail, o pedido deverá ser retirado 
no Departamento de Compras, situado na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, Serafina Corrêa, no prazo 
de 1 (um) dia, contado a partir da convocação. 
2.6.1 O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada do Pedido de Empenho poderá ser 
prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária durante seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município. 
2.6.2 A não confirmação do recebimento ou a não retirada do Pedido de Empenho no prazo previsto, 
bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições 
previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federais (SRF) e Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1 % (um por 
cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, 
conforme item previsto no Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
3.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos mesmos com a especificação do solicitado, e, definitivamente, após a verificação 
da qualidade e quantidade e consequente aceitação pelo servidor responsável da Secretaria. A Nota 
Fiscal deverá ser vistada e aprovada pelo Secretário da pasta e fiscal da Ata do Registro de Preço, e 
para o pagamento serão observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8666/1993. 
Importante: O pagamento somente será realizado após a o recebimento e aprovação dos itens, pelo 
fiscal da Ata. 
3.2 A Detentora fica obrigada a atender todas as Autorizações de Fornecimento efetuadas durante a 
vigência da Ata do Registro de Preços. Nas Notas Fiscais deverão constar, obrigatoriamente, o objeto 
da licitação, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição do 
objeto (Pregão Eletrônico nº 005/2022 – RP nº 037/2022). 
3.3 Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas com 
referência ao objeto licitado, ficando certo de que ao Município nenhum outro ônus caberá além do 
pagamento do preço constante no objeto desta Ata do Registro de Preço. 
3.4 Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará suspenso, 
até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
3.5 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12. 
3.6 Na hipótese da empresa contratada ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que 
informe o anexo em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, 
conforme Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou 
contador. 
3.7 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 
de 0,2% ao mês, pro rata. 
3.8 Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente Ata 
do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos. 
3.9 O pagamento dar-se-á por meio de depósito na conta indicada pela empresa adjudicatária, ou 
mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa adjudicatária 
efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere às retenções tributárias. 



 
 

3.10 O pagamento para a Detentora dos Preços será realizado no Banco ____ Agência nº ___, Conta 
nº ____. 
3.11 Os valores registrados não sofrerão nenhum tipo de alteração, correção ou reajuste durante a 
vigência da presente Ata do Registro de Preços. 
3.12 O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do Registro de Preços, solicitar a redução dos 
preços registrados garantidos a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os 
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 
fixado será válido a partir da publicação. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 
4.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações da 
Detentora dos Preços: 
4.1.1 Manter durante a execução da Ata do Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.2 Cumprir todas as obrigações assumidas por meio do Edital e Ata do Registro de Preços no que 
se refere a entrega do objeto. 
4.1.3 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da presente 
Ata do Registro de Preços. 
4.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações da 
Contratante: 
4.2.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Adjudicatária. 
4.2.2 Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias. 
4.2.3 Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora dos Preços sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata. 
4.2.4 Notificar a Detentora dos Preços por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
4.2.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização na entrega do objeto, alertando o detentor do 
Registro de Preços das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime a responsabilidade da Detentora dos preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
5.1 As despesas decorrentes correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias indicadas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda: 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
04.122.0020.2576.0000 – Gestão e Serviços de Administração e Recursos Humanos 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 
Secretaria Municipal de Saúde 
10.301.0041.1788.0000 – Estruturação das redes de serviços de atenção primaria da saúde 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 
Secretaria Municipal de Educação 
12.122.0050.2626.0000 – Gestão da Educação Municipal 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanente 
Secretaria Municipal de Educação 
12.365.0050.2629.0000 – Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil- CRECHE 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanentes 
Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte 
27.122.0120.2161.0000- Gestão e serviços de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanentes 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES 
6.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as Detentoras dos Preços, conforme a infração, estarão 
sujeitas às seguintes penalidades: 



 
 

a) Deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação; 
b) Executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;  
c) Executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 
valor atualizado do Pedido de Empenho; 
d) Inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do Pedido de Empenho;  
e) Inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido 
de Empenho; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) 
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho. 
6.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
6.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a 
gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a Detentora dos Preços, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
6.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da Detentora dos Preços, podendo deixar 
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da 
Lei nº 8.666/93. 
6.4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente. 
6.5 No caso de aplicação de multa, a Detentora dos Preços, será notificada formalmente da referida 
sanção, tendo ela o prazo de até 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a 
importância à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante 
do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
6.6 As penalidades serão registradas no cadastro da Detentora dos Preços, quando for o caso.  
6.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
6.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 
6.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
I – Pela Administração, quando: 
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de 
preços; 
b) o fornecedor não formalizar Contrato decorrente do Registro de Preços ou não tenha retirado o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa; 
c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de Contrato decorrente do Registro de Preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro de 
Preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados; 
II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 



 
 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
7.2 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no 
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 
7.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial do Estado e imprensa oficial do Município, considerando-se cancelado 
ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
7.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 
obrigação de contratar com a administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data 
da convocação para firmar Contrato de fornecimento pelos preços registrados, facultada à 
administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas 
as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 O Município exercerá, quando da execução contratual, a fiscalização e a observação das 
especificações constantes nesta Ata do Registro de Preços por meio de fiscais designados pela 
Secretaria Municipal requisitante. 
8.2 A fiscalização sobre todos os termos da presente Ata a ser exercida pelo Município, ocorrerá para 
preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta. 
8.3 Ficam designados por parte do Município, para o acompanhamento e fiscalização de que trata a 
presente Ata, o Secretário ______ ou quem vier a substituí-lo como gestor da Ata, o servidor ___, 
matrícula nº ___, como fiscal titular e o servidor ___, matrícula nº ___, como fiscal suplente.  
 
CLÁUSULA NONA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
9.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro dos itens, requerido pela contratada, desde que 
documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 A detentora da Ata do Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura toda e qualquer 
alteração nos dados cadastrais. 
10.2 As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não podendo 
invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou de perfeito 
cumprimento da Ata.  
10.3 A Administração, por meio do Departamento de Compras, emitirá o Pedido de Empenho, nos 
casos de compra com execução imediata e integral do objeto adquirido, dos quais não resultem 
obrigações futuras, nos termos do § 4° do artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações, autorizadas, caso 
a caso, pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, após manifestação favorável da Secretaria 
Municipal de Fazenda. 
10.4 Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a sua execução, compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
10.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração adquirir os itens referentes ao 
Registro de Preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer espécie. Fica 
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições, de acordo com o Decreto Municipal nº 987/2021. 
10.6 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações. 



 
 

10.7 Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões 
de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento 
compatível com o solicitado pela Administração observado às condições do Edital e o Preço 
Registrado. 
10.8 O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
10.9 O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 
público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que 
amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização. 
10.10 Ao firmar esta Ata, os detentores dos preços declaram, sob penas da lei, que não incorrem em 
qualquer impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração, 
especialmente: 
10.10.1 Que não incorre em inadimplência tributária que a impeça de contratar com a Administração 
Pública, conforme a Lei; 
10.10.2 Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de 
Serafina Corrêa/RS; 
10.10.3 Que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar 
ou transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS; 
10.10.4 Que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
atualizações; 
10.10.5 Que cumpre rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, o qual proíbe o trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
10.11 A detentora dos preços reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
10.12 Integram a presente Ata todas as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993. 
10.13 A presente Ata está vinculada ao Edital de Licitação nº 274/2022, que passa a integrá-la para 
todos os efeitos. 
10.14 A detentora dos preços se obriga a observar, durante a execução do Registro de Preços, toda 
a legislação que rege o objeto desta licitação. 
10.15 Fica eleito o Foro de Guaporé, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata do 
Registro de Preços. 
E, assim por estarem de acordo, ajustados e acordados, as partes, firmam o presente Contrato, em 
3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Serafina Corrêa, ___ de ____ de 2022. 
_______________________ 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

_____________ 
 

CONTRATADA 
 

Testemunhas:    1) _________________________    2) _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


