
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETINHA

EDITAL DE PREGÃO n° 071/2022
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ORIGEM: Processo nº 1240/2022
SOLICITANTE: SECRETARIA DA SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABERTURA: 23 de novembro de 2022.                              Horário: 08:30 horas

Edital  de  pregão  para  a  aquisição  de
equipamentos  e  materiais  de  informá ca  a
serem u lizados  junto  a  Secretaria  da Saúde,
através do recurso 4050 – Farmácia Cuidar +.

O MUNICÍPIO DE FORQUETINHA, pessoa jurídica de Direito Público com 
sede na Rua Johann Kremer, nº 1316, Centro, na cidade de Forque nha, inscrita no C.N.P.J.
sob o nº 04.214.401/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. PAULO JOSÉ 
GRUNEWALD, mediante o Pregoeiro Gustavo Alex Lenhardt, designado pela Portaria n.º 
2142/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que no Departamento de 
Compras, estará recebendo os envelopes contendo os documentos de “Habilitação” e 
“Propostas” para o fornecimento do Objeto do Edital em conformidade com a Lei 
Municipal n.º 289, de 21 de janeiro de 2005, Decreto Municipal n.º 308 de 07 de junho de 
2006, disposições  da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 subsidiariamente a Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e Decreto N° 10.024 de 20 de Setembro de 2019, bem como as 
condições a seguir estabelecidas.

A presente  licitação  será  exclusiva  às  beneficiárias  da Lei  Complementar  nº
123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

CAPÍTULO I - LOCAL, DATA E HORA

1.1 - A sessão pública será realizada no site  www.  portaldecompraspublicas.com.br  , no
dia 23 de novembro de 2022, com início às 08:30 horas, horário de Brasília - DF.

1.2  - Somente  poderão  par cipar  da  sessão  pública,  as  empresas  que  apresentarem
propostas através do site descrito no item 1.1, até as 08:00 horas do mesmo dia.

1.3  - Ocorrendo  decretação  de  feriado  ou  outro  fato  superveniente  que  impeça  a
realização  desta  licitação  na  data  acima  mencionada,  o  evento  será  automa camente
transferido para o primeiro dia ú l subsequente, no mesmo horário, independentemente
de nova comunicação.

CAPÍTULO II - OBJETO 

2 – DO OBJETO 
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2.1-Cons tui  objeto da  presente  licitação  a  aquisição  de  equipamentos  e  materiais  de
informá ca  a serem u lizados junto a  Secretaria  da Saúde,  através  do  recurso 4050  –
Farmácia Cuidar +, conforme quan dades e descrições abaixo:

SECRETARIA DA SAÚDE
Item Quan dade Unidade Descrição
01 01 Und. Monitor  24  polegadas  LED  IPS  (conforme  termo  de

referência – ANEXO I)
02 01 Und. Notebook 8GB 256 SSD  (conforme termo de referência

– ANEXO I)
03 01 Und. Headset  (fones  de  ouvido)  USB  (conforme  termo  de

referência – ANEXO I)
04 01 Und. Mouse  Pad  Ergonômico  com  apoio  em  espuma

(conforme termo de referência – ANEXO I)
05 01 Und. Licença  perpétua  Office  2016   (conforme  termo  de

referência – ANEXO I)
06 01 Und. Webcam  (conforme termo de referência – ANEXO I)

2.2 – A Licitante deverá fornecer garan a mínima de 01 (um) ano para os produtos objeto
desse edital, sendo que, os que constarem prazo maior na sua descrição, esta deverá ser
considerada.

2.3 –A licitante deverá indiciar valor unitário total e MARCA para os itens descrições acima,
devendo  os  preços  ser  obrigatoriamente  apresentados  com apenas  duas  casas  após  a
vírgula

2.4– Todos  os  itens  descritos  devem  ser  novos  (sem  u lização  anterior)  e  não  serão
recebidos quando apresentarem indícios ou caracterís cas que possam comprometer sua
u lização.

2.4.1–  Todo  e  qualquer  fornecimento  de  material  fora  do  estabelecido  neste
contrato  será  imediatamente  no ficado  à  licitante  vencedora,  que  ficará  obrigada  a
subs tuí-los, o que fará no prazo de 05 (cinco) dias, ficando entendido que correrão por
sua conta e risco tais subs tuições, sendo aplicadas, também, as sanções previstas em Lei.

2.5 – Os produtos ofertados deverão ser entregues em uma única oportunidade, por conta
da licitante vencedora,  junto ao Centro Administra vo Municipal,  durante  o horário de
expediente  (07:30  às  11:30  e  13:00 às  17:00),  quando um funcionário  acompanhará  a
entrega e conferência no local indicado.

2.5.1  –Além  da  entrega  no  local  designado  pelo  Município,  deverá  a  licitante
vencedora  descarregar  e  armazenar  os  produtos  em  local  indicado  por  servidor,
comprometendo-se integralmente por eventuais danos causados em decorrência dessas
a vidades.
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2.6– O prazo para a entrega da totalidade do objeto será de 10 (dez) dias contados da data
de envio do empenho.

2.7 –  O  julgamento  das  propostas  levará  em  conta  o  menor  preço  para  cada  item
relacionado no objeto. 

CAPÍTULO III – PARTICIPAÇÃO

3.1 -Poderá par cipar do presente pregão eletrônico a empresa que atender a todas as
exigências,  inclusive  quanto  à  documentação  constante  deste  Edital  e  seus  Anexos  e,
es ver  devidamente  cadastrado  junto  ao  Órgão  Provedor  do  Sistema,  através  do  site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.2 - Como requisito para par cipação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico,
o  licitante  deverá  manifestar  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de
habilitação previstas no Edital.

3.3  - A  empresa  par cipante  deste  certame  deverá  estar  em  pleno  cumprimento  do
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons tuição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

3.4  –  Os  licitantes  deverão  encaminhar,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com as documentações exigidas no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado.

3.4.1 – As documentações anexadas deverão ter, preferencialmente, assinatura
digital. 

3.5 - Não será admi da a par cipação de empresas que:
3.5.1- Se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de falência,

sob concurso de credores, dissolução ou liquidação.
3.5.2- Estejam com o direito  de licitar  e  contratar  com a Administração Pública

suspenso ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

CAPÍTULO IV – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1- Para par cipar do pregão, a licitante deverá se credenciar no Sistema de  “PREGÃO
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

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

4.1.2- O  credenciamento  da  licitante,  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a
responsabilidade  legal  do  licitante  ou  seu  representante  legal  e  a  presunção  de  sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
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4.2- 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 Forque nha,
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

CAPÍTULO V – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1- A par cipação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha priva va
do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços,  contendo marca do
produto,  valor  unitário  e  valor  total  e demais  informações  necessárias,  até  o  horário
previsto no item 1.2.

5.1.1- A  proposta  de  preços  deverá  ser  formulada  e  enviada  em  formulário
específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

5.2-A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública.

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

5.4- Os  itens  das  propostas  que  eventualmente  contemplem  produtos  que  não
correspondam às especificações con das no objeto deste Edital serão desconsiderados.

5.5- Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:

a) preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com até duas casas
decimais após a vírgula;

b) marca do produto ofertado;

c) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e
frete,  tributos  (impostos,  taxas,  emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais),
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza
e todos os ônus diretos;

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão deste pregão eletrônico;

e) prazo de entrega, que deverá ser de até 10 (dez) dias após o envio da Nota de Empenho
pelo setor de compras.
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f) prazo de pagamento será em parcela única a ser paga em até 15 (quinze) dias após a
entrega total dos produtos.

g) A empresa deverá indicar o nome e meios de contato (telefone e endereço eletrônico)
do  funcionário,  que  ficará  responsável  por  sanar  quaisquer  dúvidas  rela vas  ao
cumprimento do contrato a ser formalizado. 

h)  O  objeto  deverá  ser  entregue  acompanhado  dos  documentos  fiscais  respec vos,
juntamente  com  cópias  da  nota  de  Empenho/autorização  de  Fornecimento  e  devem
conter,  obrigatoriamente,  a  especificação  do  item,  marca  do  fabricante  e  quan dade
entregue.

i) A empresa deverá indicar o nome e meios de contato (telefone e endereço eletrônico) do
funcionário, que ficará responsável por sanar quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do contrato a ser formalizado.  

5.6-  Os produtos  deverão ser  entregues em parcela única,  junto  ao prédio  do  Centro
Administra vo  Municipal,  cito  a  Rua  Johann  Kremer,  1316,  durante  o  horário  de
expediente  (07:30  às  11:30  e  13:00 às  17:00),  quando um funcionário  acompanhará  a
entrega e conferência no local indicado.

5.7  – Os  produtos  deverão  ser  entregues  acompanhados  dos  documentos  fiscais
respec vos, juntamente com cópias da nota de Empenho/autorização de Fornecimento, e
devem  conter,  obrigatoriamente,  a  especificação  do  item,  marca  do  fabricante  e
quan dade entregue.

5.8  – Poderão ser  admi dos  pelo  pregoeiro  erros  de  natureza  formal,  desde  que  não
comprometam o interesse público e da administração. 

5.9 – Não sendo emi da a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta
vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado
pela Administração, assim concordar.

CAPÍTULO VI – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO - O Pregoeiro, via sistema eletrônico,
dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da
melhor proposta para cada item. 

CAPÍTULO VII - FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1 – Aberta a etapa compe va (Sessão Pública), as licitantes deverão encaminhar lances,
exclusivamente,  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  o  licitante  imediatamente
informado do seu recebimento e respec vo valor.

7.2 –As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR POR UNIDADE DO ITEM,
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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7.3 – O modo de disputa a ser u lizado neste pregão será o ABERTO;

7.3 –Serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao úl mo lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema, observando o lance mínimo de R$ 1,00 (um real);

7.3.1 –A licitante poderá também ofertar lances intermediários conforme art. 30 §
3° do Decreto 10.024/19; 

7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

7.5– Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico,  as  licitantes  serão informadas em
tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a iden ficação do seu detentor.

7.6– A etapa de lances terá duração de 10 (dez) minutos e após isso, será prorrogada
automa camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl mos dois minutos
do período de duração da sessão pública.

7.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe va do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção
dos  lances,  retornando  o  Pregoeiro,  quando  possível,  sua  atuação  no  certame,  sem
prejuízo dos atos realizados.

7.7.1 – Quando a desconexão persis r por tempo superior a 10 (dez) minutos a
Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente decorridas 24 (vinte e
quatro) horas após a comunicação do fato aos par cipantes no sí o eletrônico u lizado
para a divulgação.

7.8  – Após  o  fechamento  da  etapa  de  lances  o  Pregoeiro  encaminhara  pelo  sistema
eletrônico  contrapropostas  diretamente  à  licitante  que  tenha  apresentado  o  lance  de
menor valor, para que seja ob do preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

7.9  – Durante  o  prazo  de  negociação  a  licitante  vencedora  deverá  anexar  em  campo
específico no sistema a sua proposta atualizada, preferencialmente assinada digitalmente.

7.9.2 – A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio-proprietário da
empresa, ou por seu representante legal, devendo, neste caso, ser anexada a respec va
procuração.

CAPÍTULO VIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 –Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa bilidade do preço em relação ao
máximo es pulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/19, e verificará a habilitação do licitante
conforme disposições do edital, observando o disposto no Capítulo IX 
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CAPÍTULO IX - HABILITAÇÃO

9.1- A  habilitação  da  licitante  vencedora  será  verificada  mediante  apresentação  dos
seguintes documentos:

A)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
B)Registro comercial, no caso de empresa individual; ato cons tu vo, 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; inscrição do ato cons tu vo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
C) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, rela vo ao domicílio ou sede
do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto ora licitado, se
for o caso;
D) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, rela vo ao domicílio ou sede
do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto ora licitado;
E) Prova  de regularidade  quanto aos  tributos  administrados pela  Secretaria  da  Receita
Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os
tributos federais e a Dívida A va da União (DAU), administrados por estes órgãos;
F) Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Estadual,  rela va  ao  domicílio  ou  sede  do
licitante;
G) Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal,  rela va  ao  domicílio  ou  sede  do
licitante;
H) Prova  de  regularidade  junto  ao  Fundo  de  Garan a  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais ins tuídos em lei;
I) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
J) Declaração,  conforme o  modelo  ins tuído  pelo  Decreto  Federal  nº  4.358/2002,  que
atende ao disposto no ar go 7º, inciso XXXIII, da Cons tuição da República. Modelo em
anexo (anexo II);
K) Cer dão  nega va  de falência  ou  concordata  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 dias da data designada para a abertura desse
certame;
L) Declaração que a empresa não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do ar go 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alterações posteriores (anexo III);
M) A empresa deverá apresentar declaração de beneficiária dos art. 42 a 45 da Lei
Complementar  n.º 123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  firmada  por  contador  ou
representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.2 – Para os documentos que não mencionarem prazo de validade será considerado o
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição.
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9.3 –Os documentos exigidos para a habilitação deverão obedecer rigorosamente à ordem
cronológica, devendo as cer dões ser impressas em data anterior a abertura do certame.

9.4 –Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser encaminhadas via sistema,
antes da abertura do certame.

9.4.1 – A documentação encaminhada com inobservância do prazo previsto no
item 9.4 não será aceita, em nenhuma hipótese.

CAPÍTULO X - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

10.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de
formulário eletrônico.

10.1.1 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a pe ção no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas;

10.1.2 -Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para realização do certame.

CAPÍTULO XI - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1  – Caberá  recurso  nos  casos  previstos  na  Lei  n.º  10.520/02,  devendo  o  licitante
manifestar  mo vadamente sua  intenção  de  interpor  recurso,  através  de  formulário
próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da
sessão de lances.

11.1.1 – A intenção mo vada de recorrer é aquela que iden fica, obje vamente, os
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 

11.2 – A licitante que manifestar  intenção de recurso aceita pelo pregoeiro disporá do
prazo  de  03  (três)  dias  úteis  para  apresentação  das  razões,  por  meio  de  formulário
específico do sistema, que será disponibilizado a todos os par cipantes, ficando os demais
desde logo in mados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias.

11.3 – A falta de manifestação imediata e mo vada da licitante importará a decadência
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

11.4 – O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insusce veis de
aproveitamento.

11.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respec vos prazos legais, bem
como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.

11.7 – Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação,
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou
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irregularidades  que  a  viciariam,  hipótese  em  que  tal  comunicação  não  terá  efeito  de
recurso.   

CAPÍTULO XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.

12.2 – 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.

CAPÍTULO XIII - RESPONSABILIDADES DO LICITANTE

13.1 –Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital e de seus anexos,
bem como com a proposta de preços;

13.2  –Manter,  durante  toda  a  execução  do  processo,  em  compa bilidade  com  as
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;

13.3 –Providenciar  a imediata  correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas
pela Secretaria;

13.4 –Arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade come da na execução da proposta;

13.5 – Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do
valor inicial atualizado da Nota de Empenho;

13.6 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da licitante;

13.7  –A  Fiscalização  do  contrato  ficará  a  cargo  da  Secretaria  da  Saúde,  Habitação  e
Assistência  Social,  que  designa  a  funcionária  Maiara  Cris ne  Born  para  ser  a  fiscal  do
mesmo.

13.7.1 - Caso seja necessária a subs tui do fiscal, a mesma será feita através de
apos lamento.

CAPÍTULO XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 – Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em
relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá garan da a ampla defesa e o
contraditório, aplicar as seguintes sanções:
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a)advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;

b)multa de até 10% (dez por cento),  calculada sobre o valor do empenho, no caso da
licitante vencedora não cumprir as exigências contratuais ou deixar de receber a Nota de
Empenho, salvo se decorrente de mo vo de força maior definido em Lei, e reconhecido
pela autoridade competente;

c)suspensão  temporária  do  direito  de  licitar e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier
prejuízos para a Administração;

d) declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação.

14.2.1 - Se a licitante  deixar  de  entregar a documentação ou apresentá-la falsamente,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não man ver a proposta, falhar ou
fraudar  na  execução  do  contrato,  comportar-se  de modo  inidôneo  ou cometer  fraude
fiscal,  ficará,  pelo  prazo  de  até  02  (dois)  anos  art.  87  da  Lei  8.666/93,  impedido  de
contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas no edital e das
demais cominações legais.

CAPÍTULO XV - RESCISÃO

15.1 –A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo
com o que estabelecem os ar gos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

CAPÍTULO  XVI–  DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  -  As  despesas  provenientes  deste  Edital
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

05.01 - SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL
10.301.0007.2079 Manutenção Cuidar+ - Eixo Estrutura
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1076) - 02
Reserva Nº 284 

CAPÍTULO XVII- PAGAMENTO

17.1 – O pagamento será efetuado, após o recebimento total  dos materiais especificados
no contrato, mediante emissão de Notas Fiscais baseadas nos empenhos, assinadas pelo
Secretário Responsável e fiscal do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do
recebimento de todas as documentações pelo fiscal do contrato.

17.1.1 – Nas informações adicionais da nota a licitante vencedora deverá informar
os dados para pagamento (Conta, Agência, Banco);

17.1.2 – Vale ressaltar que os pagamentos obedecerão à ordem cronológica dos
pagamentos, conforme Decreto Municipal 993 de 30 de Setembro de 2015.
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17.2 – Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da aquisição e/ou prestação de
serviços  devem  ser  emi dos  em  nome  do  Município  de  Forque nha  (CNPJ
04.214.401/0001-03)  e  conter  as  seguintes  informações:  modalidade  e  número  do
processo  licitatório,  nº  contrato  e  do  empenho,  indicação  do  recurso  u lizado  para
pagamento  e  se  necessário  indicação  do  fundo  repassador  do  recurso  (estadual  ou
federal);

17.2.1  –  Caso  houver,  a  licitante deverá  indicar  o  número/ tulo  do Convênio,
Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Programa ou outro instrumento originário;

17.3 -  Somente será efetuado o pagamento quando constatada a regularidade com o
FGTS e da CND/INSS.

17.4 – Não será efetuado qualquer pagamento a adjudicatária enquanto houver pendência
de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência
contratual.

17.5 - Serão processadas as retenções per nentes ao objeto da contratação, nos termos da
lei que regula a matéria.

CAPÍTULO XVIII - DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

18.1. As  partes  reconhecem  que  no  exercício  das  a vidades  contratadas  poderão  ter
acesso, voluntária ou involuntariamente, a informações exclusivas e confidenciais uma da
outra, de seus clientes/usuários e/ou de terceiros, tais como dados pessoais ou sensíveis,
assim considerados nos termos da Lei  13.709/2018 (Lei  Geral  de Proteção de Dados –
LGPD); 

18.2. Em razão disso, as partes comprometem-se a manter, no desempenho das a vidades
contratadas, o mais absoluto sigilo sobre tais  dados,  abstendo-se de copiar, reproduzir,
fotografar,  filmar,  vender,  ceder,  licenciar,  comercializar,  transferir  ou  de  outra  forma
divulgar ou dispor de tais dados a terceiros, tampouco de u lizá-los para quaisquer outros
fins  que  não  sejam  aqueles  a nentes  ao  objeto  do  contrato.  Em  outras  palavras,  os
referidos dados podem ser u lizados apenas para as finalidades do objeto do contrato e
desde que preservado o sigilo sobre eles.

18.3.  Dessa forma, as partes assumem o dever de zelar para que o uso dos dados ocorra
em absoluta observância à legislação vigente, em especial à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção  de  Dados  –  LGPD),  com respeito  ao  sigilo,  bem  como com a iden ficação  e
no ficação de eventuais vazamentos ocorridos;

18.4. A violação de tais obrigações poderá ocasionar a responsabilização da parte infratora
pelas consequências  da quebra de sigilo e/ou vazamento de dados,  nos  termos  da Lei
13.709/2018  (Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  –  LGPD),  sem  o  prejuízo  de  outras
penalidades previstas na legislação;
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18.5.  O dever  de  manter  em sigilo  os  dados a  que teve  acesso se  estende  por  prazo
indeterminado mesmo após a  ex nção do contrato,  independentemente do mo vo da
ex nção;

18.6. É assegurado o direito de regresso caso uma das partes seja demandada por ato ou
omissão de responsabilidade da outra.

CAPÍTULO XIX - DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1  – É  facultado  ao  Pregoeiro  oficial,  auxiliado  pela  Equipe  de  Apoio,  proceder  em
qualquer  fase  da  licitação,  diligências  des nadas  a  esclarecer  ou  a  complementar  a
instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que
deveria constar originalmente da proposta.

19.2 – A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões, de acordo com o ar go 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

19.3  – A  apresentação  da  proposta  de  preços  implica  na  aceitação  plena  e  total  das
condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos ar gos 86 a 88,
da Lei n.º 8.666/93.

19.4 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos rela vos a esta licitação serão
prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município
de Forque nha.

19.5  –Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Pregoeiro,  que  decidirá  com  base  na
legislação em vigor.

19.6  – O  Contratante  não  aceitará,  sob  nenhum  pretexto,  a  transferência  de
responsabilidade  da  LICITANTE  para  outras  en dades,  sejam  fabricantes,  técnicos  ou
quaisquer outros.

19.7 - Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Forque nha, na data marcada,
a sessão realizar-se-á no primeiro dia ú l subsequente, na mesma hora e local.

19.8 - O Município de Forque nha se reserva ao direito de anular ou revogar a presente
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

19.9 - Integram este Edital:  ANEXO I –Declaração que não emprega menor; ANEXO II –
Declaração de não ter sido declarada Inidônea; ANEXO III – Minuta do contrato.

Forque nha, 10 de novembro de 2022.
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PAULO JOSÉ GRUNEWALD
Prefeito Municipal 

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - MONITOR 24 POLEGADAS LED IPS
Deverá ser entregue monitor de no mínimo 24”, com as seguintes caracterís cas mínimas:

 Os equipamentos devem ser novos, sem uso e estar em linha de produção, não
sendo aceitos equipamentos descon nuados. Apresentar comprovação original e
oficial do fabricante juntamente com a proposta.;

 Chassi/carcaça predominantemente na cor preta;
 Tamanho mínimo do painel deverá ser de 24 polegadas;
 A tela deverá ser do po LED IPS;
 Possuir ângulos de visualização amplos, de pelo menos 178 graus; 
 Resolução Full HD de 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD);
 Frequência do painel 75 Hz;
 Tratamento da tela An -reflexivo;
 Suporte maior que 16 Milhões de cores;
 Taxa mínima de contraste dinâmico de 10M:1; 
 Deverá possuir, no mínimo, 1 porta HDMI ou 1 porta VGA integrada ao monitor;
 Deverá ser padrão VESA de 100 mm;
 Possuir alimentação: entrada 220V OU BIVOLT;
 Deverá contemplar cer ficação de energia ENERGY STAR ou EPEAT;
 Deverá  possuir,  no  mínimo  as  seguintes  funções  de  controles  manuais:  Liga/

Desliga, Controle de contraste, controle de brilho; 
 A garan a deverá ser de, no mínimo, 01 ano (3 meses de garan a legal e mais 9

meses de garan a especial concedida pelo fabricante). 
Obs:  O equipamento deverá ser entregue com os seguintes acessórios: Base Removível;
Cabo VGA; Cabo HDMI; Cabo de Energia;  Manual.

2 - NOTEBOOK 8GB 256 SSD

Deverá ser entregue notebook de linha corpora va com processador com as caracterís cas
abaixo, ou superior:

 Deverá ter sido lançado no ano de 2019 ou mais recente;
 Processador 64 bits;
 possuir pelo menos 4 cores sicos e 8 cores virtuais (threads);
 Frequência de operação mínima de 3,7 Ghz ou superior;
 Com pelo menos 6 MB de cache;
 Suportar tecnologia de virtualização;
 Possuir suporte à memória DDR4;
 Deverá  ser  processador  da  linha  Intel  Corei5  da  11ª  Geração  ou  processador
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compa vel com essa linha;
 É obrigatório informar a marca e o modelo do processador ofertado, sob pena de

desclassificação da proposta;
 Informar fabricante e modelo do notebook na proposta;
 Deverá ser entregue com 8GB de MEMÓRIA RAM DDR4 instalados e deverá ser

expansível até 16GB;
 Deverá  possuir  capacidade  de  armazenamento  mínimo de  256 GB em disco de

estado sólido (SSD) M.2.; 
 A placa-mãe deve prover total suporte às especificações do respec vo equipamento

para  o  processador,  memória  RAM,  interface  de  vídeo  e  unidade  de
armazenamento. 

 A  placa-mãe  deve ser  do  mesmo fabricante  do  microcomputador  ou projetada
especificamente  para  o  equipamento  com  direitos  Copyright,  não  sendo  aceito
placas de livre comercialização no mercado, nem em regime de OEM. 

 Suporte a boot por disposi vo pendrive ou disco conectado a uma porta USB (2.0
ou 3.0). 

 Possuir,  pelo  menos  uma  saída  HDMI,  sem o  uso  de adaptadores.  (Será  aceito
também se uma porta for HDMI e outra porta for do padrão Display Port).

 Possuir, no mínimo, 3 portas USB, sendo pelo menos 2 portas compa vel com a
tecnologia USB 3 - não sendo permi da a u lização de hubs.

 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000); 
 Possuir  interfaces  para  áudio  estéreo  (mic-in  e  line-out),  podendo  ser  do  po

combo;
 Placa  de  rede  sem  fio  integrada  no  equipamento,  sem  quaisquer  adaptadores,

compa vel com protocolo IEEE 802.11ac;
 Possuir  conec vidade  Bluetooth  5.0  integrada  no  equipamento,  sem  quaisquer

adaptadores. 
 O fabricante  do equipamento deverá  possuir  direitos  de  edição do BIOS com o

fornecimento de atualizações sempre que necessário, seja para compa bilizar com
novas  versões  do  Sistema  Operacional  ou  para  corrigir  qualquer  problema
verificado durante a vida ú l do equipamento;

 Possuir  instalado  e  licenciado  o  sistema  operacional  Microso ®  Windows  10
Professional  64  bits,  OEM, com a chave na BIOS ou indicada no selo GML/COA
(Rótulo de So ware original Microso ), instalado pelo fabricante, em Português do
Brasil (PT-BR) e acompanhado da respec va documentação. 

 O fabricante deve disponibilizar website para download gratuito de todos os drivers
de  disposi vos,  BIOS  e  firmwares  para  o  microcomputador  ofertado,  incluindo
correções e atualizações. 

 Deverá possuir controladora de vídeo integrada; 
 Drivers compa veis com o sistema operacional do equipamento (Windows 10 64

bits).
 Pontuação mínima de vídeo integrada com desempenho no Passmark GPU Mark,

G3DMark 1340;
 O  notebook  deverá  ter,  no  mínimo,  1  (um)  microfone  e  1  (um)  alto  falante
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integrado  ao  equipamento,  conectado  diretamente  à  controladora  de  som  do
próprio microcomputador pessoal. Sem adaptações; 

 Webcam integrada na parte superior central da tela e resolução mínima de 720p
High-Defini on (HD); 

 Deverá possuir tela de no mínimo 14 e no máximo 16 polegadas;
 Resolução mínima na va FULL HD;
 Possuir proporção de 16:9; 
 Tratamento an  reflexivo na tela ou an -glare; 
 Possuir teclado ABNT2;
 Deverá  ser  entregue  com  adaptador  externo  bifásico  automá co  para  corrente

alternada projetado para o modelo e do mesmo fabricante do notebook; 
 Conector (plug) do cabo de alimentação com 3 pinos, padrão NBR14136;
 O equipamento deve ser novo, de primeiro uso e estar em linha de produção. 
 O equipamento deve vir acompanhado de mouse com tecnologia óp ca OU laser,

com resolução mínima de 1.000 DPI, de conformação ambidestra (simétrico), com
botões esquerdo, direito e scroll central (próprio para rolagem) e conexão USB (sem
uso de adaptador PS2), compa vel com o equipamento ofertado - sendo do mesmo
fabricante  (admi do  regime  OEM)  e  predominantemente  da  mesma  cor  do
conjunto. 

 Deverá possuir garan a do fabricante pelo período de no mínimo 36 (trinta e seis)
meses on-site. 

 Os serviços de garan a deverão ser prestados pelo fabricante.
 As soluções CONTRATADAS deverão possuir sistema para abertura de chamados

para acionamento através do site do fabricante ou através do 0800 do fabricante do
equipamento.

 As soluções CONTRATADAS deverão manter um endereço online para abertura de
chamados  com usuário  e  senhas  de  posse  da  CONTRATANTE  bem  como  canais
telefônicos e e-mail para eventuais questões técnicas e administra vas. 

 O fabricante  deverá  ser  responsável  pela garan a de todos  os componentes do
equipamento. 

3 - HEADSET (FONES DE OUVIDOS) USB

Deverão ser entregues headsets (fones de ouvido) apresentando pelo menos os requisitos
abaixo:

 Possuir microfone;
 Fones de ouvido compa veis com o sistema windows/PC;
 Fone  de  ouvido  Headset,  estéreo  (dois  alto  falantes)  com  ara/haster

ajustável/regulável sobre a cabeça, com protetor de ouvido, almofadado;
 Unidade de diafragma: 40 mm;
 Impedância máxima de 32 Ω;
 Resposta em frequência: 20 Hz - 20 kHz;
 Deverá possuir conexão USB;
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 O comprimento do cabo deverá ser de pelo menos 200 cm, não ultrapassando 300
cm;

 Garan a mínima de 1 ano do fabricante.

4 - MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO EM ESPUMA

Deverá  ser  entregue  mouse  pad  (apoio  de  pulso)  ergonômico  com  apoio  em
espuma contendo pelos menos as especificações abaixo:

 Deverá possuir design ergonômico com descanso para pulso em espuma em relevo;
 Deverá melhorar o desempenho do mouse;
 Deverá prevenir lesões por esforço repe vo (ler);
 Deverá  possuir  dimensões  variando  entre:  largura:  190mm  à  27,5mm,

comprimento 220mm à 300mm; altura do apoio para pulso variando entre 10mm e
24mm;

 Deverá ser fabricado com manta em tecido 100% poliéster;
 A base deverá ser em latex emborrachado;
 O apoio ergonômico deverá ser em espuma; 
 COMPOSIÇÃO deverá ser: 100% poliéster / PU 13mm / Base Latéx;
 Serão aceitas as cores Preto e tons de cinza;
 Deverá  possuir  1  ano  de  garan a  -  9  meses  de  garan a  contratual  junto  ao

fabricante + 3 meses referentes à garan a legal,  nos termos do ar go 26, II,  do
Código de Defesa do Consumidor.

5 - LICENÇA OFFICE 2016

 Licença perpétua de Office 2016 contendo no mínimo os seguintes recursos, Word,
Power Point, Excel e Outlook;

 Não será aceito licença de Office 365.

6 - WEBCAM

Deverá ser entregue webcam com as especificações abaixo:
Dimensões incluindo clipe de montagem fixo:

 Altura máxima: 45 mm
 Largura máxima: 100 mm
 Profundidade máxima: 75 mm
 Comprimento mínimo do cabo: 1,5 m
 Peso máximo: 175 g

Deverá possuir compa bilidade com o sistema operacional Windows 11 e anteriores
Deverá possuir Porta USB-A
Deverá suportar as resoluções: 

 1080p/30fps (até 1920 x 1080 pixels)
 720p/30fps (até 1280 x 720 pixels) em clientes com suporte H.264 de compressão
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de vídeo.
Megapixels da câmera: 3
Tipo de foco: Foco automá co
Tipo de lente: Vidro
Microfone integrado: Estéreo
Alcance de microfone: Até 1 m
Campo de visão (CDV) diagonal: 78graus
Zoom digital: 1 x
Conec vidade USB: Plug-and-play USB-A
Tecnologia  RightLight  2  para  uma imagem ní da em diversas  condições  de iluminação,
mesmo com pouca luz
Proteção de privacidade removível
Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD 2
Garan a de 36 meses para defeito de fabricação, direto com a fabricante.
Marcas e Modelos de referência: Webcam logitech c920e full hd 1080p.

ANEXO II
MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO
Ref.: (iden ficação da licitação)
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal  o(a)  Sr(a)....................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Iden dade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei n  o   8.666, de 21 de junho de 1993  , acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a par r de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................
(data)

 
............................................................

(representante legal)
 

(Observação: em caso afirma vo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO III
“MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR” 

DECLARAÇÃO 

DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  para  fins  do  PREGÃO  xxx/2022,  que  a
empresa ............................., inscrito no CNPJ n°...................,  não foi declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do ar go 87
da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer
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fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a
atual  situação  quanto  à  capacidade  jurídica,  técnica,  regularidade  fiscal  e  idoneidade
econômico-financeira. 

............................................
(data)

............................................................
(representante legal)

ANEXO IV
CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

N.º xxx/2022

Pelo  presente  instrumento  vem  o  MUNICÍPIO  DE  FORQUETINHA,
pessoa jurídica de Direito Público com sede na Av. Johann Kremer, 1316, inscrita no C.N.P.J.
sob o número 04.214.401/0001-03, nesse ato representada pelo Prefeito, Sr. PAULO JOSÉ
GRUNEWALD, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a pessoa jurídica
xxxxxxx, com sede na xxxx, xxxxx/RS, inscrita no C.N.P.J.  sob o número xxxxxxxxxxxxxxx,
neste  ato representada por  seu sócio-administrador,  Sr  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,portador  do
CPF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante  denominada  apenas  de  CONTRATADA,  firmar  o
presente  Contrato  de  Compra  e  Venda,  o  que  fazem  com  base  nas  informações
protocoladas sob nº 1240/2022 – Pregão Eletrônico 071/2022 e nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA  PRIMEIRA  –  DO  OBJETO:  Cons tui  objeto  do  presente,  a  aquisição  de
equipamentos e materiais de informá ca a serem u lizados junto a Secretaria da Saúde,
através do recurso 4050 – Farmácia Cuidar +, conforme quan dades e descrições abaixo:

(..............)

1.2 –  A Contratada deverá  fornecer garan a mínima de  01 (um) ano  para os produtos
objeto desse  edital,  sendo  que,  os  que  constarem prazo  maior  na  sua  descrição,  está
deverá ser considerada.

1.3  – Todos  os  itens  descritos  devem ser  novos  (sem u lização  anterior)  e  não  serão
recebidos quando apresentarem indícios ou caracterís cas que possam comprometer sua
u lização.

1.3.1–  Todo  e  qualquer  fornecimento  de  material  fora  do  estabelecido  neste
contrato será imediatamente no ficado à CONTRATADA, que ficará obrigada a subs tuí-
los, o que fará no prazo de 05 (cinco) dias, ficando entendido que correrão por sua conta e
risco tais subs tuições, sendo aplicadas, também, as sanções previstas em Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quan a de
R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS: 
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3.1 -  Os produtos contratados deverão ser entregues em uma única oportunidade, por
conta da CONTRATADA, junto ao prédio do Centro Administra vo Municipal, cito a Rua
Johann Kremer, 1316, durante o horário de expediente (07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00),
quando um funcionário acompanhará a entrega e conferência no local indicado.

3.2 - O prazo para a entrega da totalidade do objeto será de 10 (dez) dias contados da data
de envio do empenho.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO: 

4.1 – O pagamento será efetuado, após o recebimento total dos materiais especificados no
contrato,  mediante  emissão  de  Notas  Fiscais  baseadas  nos  empenhos,  assinadas  pelo
Secretário Responsável e fiscal do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do
recebimento de todas as documentações pelo fiscal do contrato.

4.1.1  –  Nas informações  adicionais  da  nota  a CONTRATADA deverá  informar  os
dados para pagamento (Conta, Agência, Banco);

4.1.2 – Vale ressaltar que os pagamentos obedecerão à ordem cronológica dos
pagamentos, conforme Decreto Municipal 993 de 30 de Setembro de 2015.

4.2 – Os originais dos documentos fiscais comprobatórios da aquisição e/ou prestação de
serviços  devem  ser  emi dos  em  nome  do  Município  de  Forque nha  (CNPJ
04.214.401/0001-03)  e  conter  as  seguintes  informações:  modalidade  e  número  do
processo  licitatório,  nº  contrato  e  do  empenho,  indicação  do  recurso  u lizado  para
pagamento  e  se  necessário  indicação  do  fundo  repassador  do  recurso  (estadual  ou
federal);

4.2.1 – Caso houver, a contratada deverá indicar o número/ tulo do Convênio,
Termo de Parceria, Contrato de Repasse, Programa ou outro instrumento originário;

4.3 –  A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal a alíquota correspondente ao bem
fornecido ou serviço prestado, ou declarar eventual isenção, não incidência ou imunidade,
nos termos do art. 2º e 3 da IN RFB nº 1.234/2012, notadamente, o §6º, combinados com o
art. 1º do Decreto Municipal nº 1638/2022 sob pena de serem considerados inidôneos e,
portanto,  inaptos  para  pagamento,  reservando-se,  ao  MUNICÍPIO,  o  direito  de exigir  a
subs tuição do documento fiscal ou a retenção de o cio nos termos do art. 1º do Decreto
Municipal nº 1638/2022.

4.4- Somente será efetuado o pagamento quando constatada a regularidade com o FGTS
e da CND/INSS.

4.5  -  As despesas provenientes  desse contrato correrão por conta  da seguinte dotação
orçamentária:

05.01 - SECR. MUN. SAÚDE HABIT. ASSIST. SOCIAL
10.301.0007.2079 Manutenção Cuidar+ - Eixo Estrutura
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4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1076) - 02
Reserva Nº 284 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES – Além das penalidades previstas na Lei dos 
Pregões (Lei 10.520/02) e subsequentemente a das Licitações (Lei nº 8.666/93) e no Edital 
071/2022, sujeita-se a CONTRATADA às seguintes penalidades:

5.1 – Pela não entrega do objeto do contrato, no todo ou em parte, dentro dos prazos
es pulados, a CONTRATADA sujeita-se às seguintes sanções:

I - advertência:
II - multa nas formas previstas nos itens 5.2;
III - rescisão do contrato;
IV - suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, por prazo não superior
a 2 (dois) anos;
V  -  declaração  de  inidoneidade  para  contratar  ou  transacionar  com  o
CONTRATANTE.

5.2  -  Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  corrigido  do  contrato,  quando  a
CONTRATADA:

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços  à fiscalização;
b) subcontratar, transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte a terceiros;
c) executar os serviços em  desacordo com as especificações ou normas técnicas,
independentemente  da  obrigação  de  fazer  as  correções  necessárias  às  suas
expensas;
d) desatender as determinações da fiscalização:
e) cometer qualquer infração as normas legais federais,  estaduais e municipais,
por  meios  culposos  e/ou  dolosos,   fraude  fiscal  no  recolhimento  de  qualquer
tributo,  encargos sociais,  ou previdenciários,  respondendo ainda pelas multas
aplicadas pelos órgãos  competentes  em  razão de infração  come da,  cabendo
ao CONTRATANTE  o  direito  de  exigir  a  Folha  de  Pagamento   dos empregados
a qualquer momento;
f) não fornecer os materiais contratados no prazo fixado, estando sua proposta
dentro do prazo de validade;
g) ocasionar,  por  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  por  ato  dos  sócios,
prepostos  ou  empregados,  danos  ao  patrimônio  do  CONTRATANTE ou  de
terceiros,  independentemente  da  obrigação  da  CONTRATADA  em  reparar  os
danos causados.
h) fornecer o objeto deste em desacordo com as especificações constantes neste
instrumento e/ou do respec vo edital.

5.3.1 -  A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a
punir será comunicado por escrito pela fiscalização à CONTRATADA.

5.3.2  –  As  multas  serão  descontadas  dos  pagamentos  e,  quando  for  o  caso,  cobradas
judicialmente.
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA –Esse contrato tem seu prazo de vigência fixado em 06
(seis)  meses  a  contar  da  data  da  assinatura,  resolvendo-se  com  o  cumprimento  do
avençado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO –O contrato poderá ser rescindido:

7.1 – Por inicia va do CONTRATANTE, independente de no ficação judicial ou extrajudicial,
se a CONTRATADA:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações aqui es puladas; 
b) subcontratar, transferir ou ceder a terceiros o objeto desse contrato;
c) demonstrar incapacidade técnica ou má-fé;

7.2 –  Por acordo entre as partes, atendida a conveniência do  CONTRATANTE, mediante
termo próprio e restando quitadas todas as obrigações pendentes.

7.3  –  Poderá  o  CONTRATANTE  rescindir  unilateralmente  o  contrato,  independente  de
notificação judicial ou extrajudicial, em razão de interesse público devidamente justificado.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS – A interpretação do presente instrumento fica
condicionada ao disposto nas normas gerais de Direito Público vigentes, principalmente as
Leis nº 10.520/02 e 8.666/93.

8.1 –Aplica-se ao presente contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, as condições, cláusulas e propostas apresentadas no processo do
Pregão – 071/2022.

8.2  –A  Fiscalização  do  contrato  ficará  a  cargo  da  Secretaria  de  Saúde,  Habitação  e
Assistência  Social,  que  designa  a  funcionária  Maiara  Cris ne  Born  para  ser  a  fiscal  do
mesmo.

8.2.1 - Caso seja necessária a subs tuição do fiscal, a mesma será feita através de
apos lamento.

8.3 -  A CONTRATADA indica o funcionário (nome),como responsável por sanar quaisquer
dúvidas  rela vas  ao  cumprimento  do  presente  contrato,  podendo  ser  contatado  pelo
telefone (xx) xxxx-xxxx e/ou endereço eletrônico ...

8.4–Toda  e  qualquer  modificação  desse  instrumento  somente  poderá  ser  realizada
mediante aditamento, desde que observadas as disposições legais per nentes.

8.5 –  A  CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução do presente contrato, sejam de natureza ambiental,
trabalhista,  civil,  criminal,  fiscal,  previdenciária  ou  comercial,  inexis ndo  qualquer
solidariedade do CONTRATANTE rela vamente a esses encargos ou a eventuais prejuízos
causados a terceiros pelos sócios, empregados ou prepostos da CONTRATADA.
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8.6 - As partes elegem o Foro da Comarca de Lajeado para dirimir qualquer dúvida sobre a
interpretação desse instrumento.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual
teor e forma, juntamente com as testemunhas, para que se produzam os jurídicos e legais
efeitos.

Forque nha, xx de xxxxxxxxxxx de 2022.

MUNICÍPIO DE FORQUETINHA                                      NOME DA EMPRESA
  PAULO JOSÉ GRUNEWALD                                          REPRESENTANTE
                    PREFEITO               SÓCIO-ADMINISTRADOR

Testemunha: _____________________     Testemunha: _______________
C.P.F.:                                                           C.P.F.:  
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