
 
 

PROCESSO Nº 041/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 
Tipo de julgamento: Menor preço por item 

 
 

* Aquisição de Premiações para a 
Secretaria Municipal da Fazenda*. 

 

   

     O PREFEITO DE VISTA ALEGRE DO PRATA, no uso de suas atribuições, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 26 de abril de 2022, no Setor de Licitações e Compras 
da Prefeitura de Vista Alegre do Prata, localizada na Rua Flores da Cunha, 102, se reunirão o pregoeiro e a 
equipe de apoio, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a aquisi-
ção de premiações para a Secretaria Municipal da Fazenda, processando-se essa licitação nos termos da 
Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 24/2021, de 17 de março de 2021, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

1. DO OBJETO:  
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a aquisição de premiações para a Secretaria Municipal da Fa-
zenda com as seguintes características: 
Item Descrição Un Qtd 

1 FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE CESTO DE NO MÍNIM 3,2 LI-
TROS, E POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.350 WATTS, COM TIMER E CONTROLADOR DE TEMPERATURA, BIVOLT 
OU 220V E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.  

UN 1 

2 LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA DO TIPO TANQUINHO NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM 
DE NO MÍNIMO 08 KG, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 380 WATTS, BIVOLT OU 220V, COM SAÍDA DE 
ÁGUA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.  

UN 2 

3 MOTOCICLETA ANO / MODELO 2022, NA COR VERMELHA DO MODELO STREET, COM POSIÇÃO MONTA-
DA DE DIREÇÃO, COM AO MENOS 149 CC, MOTOR 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COM POTÊNCIA MÍNI-
MA DE 12,2 CV, E TORQUE MÍNIMO DE 1,3 KGF.M, COM INJEÇÃO ELETRÔNICA, COMBUSTÍVEL GASOLINA 
/ ETANOL, 05 VELOCIDADES COM TROCAS DE MARCHAS PELO ACIONAMENTO DA EMBREAGEM E DO 
PEDAL ESQUERDO, TANQUE DE NO MÍNIMO 15,7 LITROS E DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 1315 
MM, E ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 785 MM, SUSPENSÃO DIANTEIRA POR GARFO TELESCÓPICO 
COM CURSO DE NO MÍNIMO 120 MM E SUSPENSÃO TRASEIRA COM CURSO DE NO MÍNIMO 92 MM. 
FREIO DIANTEIRO A DISCO DE NO MÍNIMO 240 MM DE DIÂMETRO, E FREIO TRASEIRO A TAMBOR DE NO 
MÍNIMO 130 MM DE DIÂMETRO. RODAS COM PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DE NO MÍNIMO ARO 18, 
COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1996mm X 735 mm X 1085 mm (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), E 
COM ALTURA MÍNIMA DO SOLO DE 175MM, COM PESO MÍNIMO DE 116 KG. COM GARANTIA MÍNIMA DE 
01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.  

UN 2 

4 MULTIPROCESSADOR NA COR PRETA COM AS FUNÇÕES PROCESSAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, 
RALAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 900W, E NO MÍNIMO 02 VELOCI-
DADES, COM FUNÇÃO PULSAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2 LITROS DO PROCESSADOR E 2,2 LITROS 
DO LIQUIDIFICADOR, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, BIVOLT OU 220V, EMBALAGEM CONTENDO 01 LA-
MINA DE RALAR, 01 LAMINA DE FATIAR, 01 LAMINA DE PROCESSADOR, 01 ESPREMEDOR, 01 ADAPTA-
DOR DE LAMINA, 01 JARRA, 01 COPO DE LIQUIDIFICADOR E 01 BASE DE MULTIPROCESSADOR. GARAN-
TIA MÍNIMA DE 01 ANO.  

UN 1 

5 SMART TV LED 32 POLEGADAS BIVOLT, COM NO MÍNIMO 02 ENTRADAS HDMI E 01 ENTRADA USB, WI-FI, 
PROCESSADOR QUAD CORE, COM RECURSO DE ÁUDIO DOLBY AUDIO, COM MENU EM PORTUGUÊS E 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.  

UN 2 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá apre-
sentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transpa-
rentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA                       AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022                     EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA                                                ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS 
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA)                                      PROPONENTE (NOME DA EMPRESA) 

 



 
 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1.  A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de 
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 
credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade. 
3.2.  A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora 
dos envelopes. 
3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
apresentar: 
 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de 
sociedade por ações; 
 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de socie-
dade civil; 
 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 
 a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em 
que conste os requisitos mínimos previstos no art.654, §1º, do Código Civil, em especial o nome da empre-
sa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a 
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 
 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a exis-
tência dos necessários poderes para formulação de propostas e prática de todos os demais atos inerentes 
ao certame.  
 3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a li-
citante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5 – Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
3.6 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Comple-

mentar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão 
apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de 
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
3.6.1.  As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, 
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enqua-
dram no limite de receita referido acima. 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - 
PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
4.2.  Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a partici-
pação de nenhuma licitante retardatária. 
4.3.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas na forma disposta nos itens 3 ao 3.6.1 des-
se edital, e em seguida ocorrerá a abertura e apreciação das propostas. 

5. ENVELOPE Nº 01 - DA PROPOSTA: 

5.1.1. A proposta, cujo prazo de validade mínima é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá 
ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pe-
lo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas 
e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 

 b) descrição completa do produto ofertado e  MARCA; 



 
 

 c) preço unitário líquido do item, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quais-
quer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciá-
rias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte 
ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1.  Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor 
mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos 
lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 
6.2.  Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as 
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
6.3.  No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores se-
rão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedo-
ra. 
6.4.  Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determi-
nação da ordem de oferta dos lances. 
6.5.  A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obe-
decida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 
6.5.1.  Dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova proposta. 
6.6.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7.  Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às pe-
nalidades constantes no item 14 deste edital. 
6.8.  O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão 
da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das pro-
postas. 
6.9.  Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço por lote e o valor estimado para a compra, podendo o pregoeiro negociar diretamente com 
a proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.10.  O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes ma-
nifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consig-
nados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 
6.12.  A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada ven-
cedora a licitante que ofertar o menor preço por item, desde que a proposta tenha sido apresentada de 
acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  
6.13.  Serão desclassificadas as propostas que: 
 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do 
item 5; 
 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequí-
veis. 
 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com 
o instrumento convocatório. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 2º, 
da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação 
para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.6.1, 
deste edital. 
6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microem-
presa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 
por cento) à proposta de menor valor. 
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 



 
 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela consi-
derada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classifica-
ção, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se en-
quadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na 
alínea a deste item. 
6.17.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente 
de menor valor. 
6.18.  O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de me-
nor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 
6.19.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classifica-
ção, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
6.20.  A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informa-
ções acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município, con-
forme subitem 14.1 deste edital. 
6.21.  Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7. DA HABILITAÇÃO: 
7.1.  Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os 
seguintes documentos autenticados. Ficam livres da autenticação os documentos emitidos via internet. 
7.1.1.  Declaração que atende ao disposto no artigo 7.° inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 
modelo do Decreto Federal n.°4.358-02; 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
 c) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 
7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edi-
tal. 

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 
 a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Débito de Tributos e Contribuições Federais, Débi-
tos quanto à dívida ativa da União e INSS). 
 b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede 
da licitante; 
 c) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
 7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro 
cadastral esteja no prazo de validade. 
 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o 
prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, co-
mo complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

7.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 
3.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no 
item 7.1.3, deste 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. 
7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 
da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro 
fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a com-
parecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a co-
operativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação do lici-
tante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 
13.1, alíena a, deste edital. 
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trin-
ta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo 
de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará 
as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em 
que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a se-
guir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclare-
cendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recorrer por parte da licitante. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1.  A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada pa-
ra o recebimento das propostas, nos termos do Artigo 10 do Decreto Municipal nº 033/2018 e art. 41 da lei 
8666/93. 
9.2.  Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, es-
ta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
9.3.  Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso 
no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista 
imediata do processo. 
9.4.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de 
suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 
9.5. Somente serão conhecidos as Impugnações e Recursos interpostos tempestivamente e protoco-
lados no Setor de Licitações no Endereço: Rua: Flores da Cunha, nº 102 – Centro – Vista Alegre do 
Prata – RS . Horário – 07h30 às 11h30 e das 13h20 às 17h20 – Segunda a Sexta Feira. 

10. DA RETIRADA DOS PRODUTOS 
10.1 - Os produtos deverão ser entregues no Município de Vista Alegre do Prata, durante o horário de ex-
pediente, pela empresa vencedora, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento da Nota de Empenho. 

11. DO PAGAMENTO: 
11.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o recebimento dos produtos com a Nota Fiscal 
correspondente. 
11.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do pe-
ríodo, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 
ao mês, pro rata.  
 



 
 

12 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO FINANCEIRA 
12.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) pode-
rão ser revistos, quando provocado por escrito, nos termos da legislação em vigor, conforme art. 65, letra d, 
da Lei 8666/93. 

13. DAS PENALIDADES:  
13.1  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 no certame: suspensão do direito de licitar e contra-
tar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do di-
reito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para a entrega): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
 d) executar as entregas com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuí-
zo ao resultado: advertência. 
 e) executar as entregas com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 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 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1.  Quaisquer informações ou dúvidas, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deve-
rão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vista Alegre do Prata, setor de licitações, sito na Rua Flores 
da Cunha, nº 102, ou  pelo telefone (54) 3478-1200, no horário compreendido entre as 08:00 às 11:30 e das 
13:30 às 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para 
recebimento dos envelopes. 
14.2.  Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encon-
trar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 
14.3.  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro 
dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 
14.4.  Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu en-
dereço, e-mail e telefone. 
14.5.  Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da im-
prensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação 
da autenticidade de seus dados pela Administração. 
14.6.  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 li-
mite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 
14.7.  Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
14.8.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ile-
galidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 
14.9.  Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do 
contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

          Vista Alegre do Prata-RS, 06 de abril de 2022. 
                                                          Adair Zecca 
                                   Prefeito Municipal  


