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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Licitação exclusiva ME/EPP (art. 48, I, da LC 123/06) 

PROCESSO DE LICITAÇÃO n° 38/2022 
EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELERÔNICO N° 38/2022 
DATA DA REALIZAÇÃO: 12/07/2022 
HORÁRIO: 09h00min 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM  
MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 
VALOR MÍNIMO DIFERENÇA DE LANCE: R$ 1,00 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF); 
LOCAL: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. 

 

O MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO, Estado de Santa Catarina, localizada na Praça Gerônimo 

Silveira Albanas, nº 78, torna público a abertura de licitação – REGISTRO DE PREÇO - na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, 

ELÉTICOS E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PRESENTE EDITAL, 

que será regido pela Lei Federal Nº. 10.520/2002, de 17/07/2002, pela Lei Nº. 8.666, de 21/06/1993, 

com as devidas alterações e Lei Complementar Nº. 123 de 14/12/2006 e demais legislações 

pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 

fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no local acima 

mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do pregão será realizada no Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC 

www.bnc.org.br, iniciando-se no dia 12/07/2022, às 09h00min e será conduzida pelo Pregoeiro 

com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  

 

1. DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto da presente licitação, a seleção de proposta mais vantajosa ao Erário, visando 
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE 
COZINHA, ELÉTICOS E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PRESENTE 
EDITAL, com as seguintes especificações: 
 

Item Especificações Unidade Quantidade Previsão de Custo 

Unitário Total 

1 
COLHER DE INOX PARA SOPA NÃO DEVE TER CABO DE PLÁSTICO. 
FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 
304, LIGA 18/10.  

Unidade 400,00 

7,46 R$ 2.984,00 

2 
COPO INFANTIL, DE PLÁSTICO COM TAMPA E FURO PARA BEBÊS EM 
CORES CLARAS E MATERIAL RESISTENTE. 
DIMENSÕES: 11,4 X 7,6 CM CAPACIDADE: 0,23L MATÉRIA-PRIMA: PP.  

Unidade 200,00 
16,59 R$ 3.318,00 

3 
BACIA PLÁSTICA MÉDIA SEM TAMPA PARA SERVIR SALADAS. 
MATERIAL PP, CAPACIDADE 3,3 LITROS, 25,5 CM DIÂMETRO, 8,5 
ALTURA COR BRANCA  

Unidade 40,00 

27,45 R$ 1.098,00 

http://www.bnc.org.br/
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4 CANECA PLÁSTICA DE MELAMINA NA COR BRANCA OU BEGE 300 
ML PARA MERENDA ESCOLAR 

Unidade 300,00 
12,13 R$ 3.639,00 

5 
FACA DE SERRA PEQUENA PARA COZINHA COM CABO 
PLÁSTICO.FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 
18/10.  

Unidade 300,00 

7,66 R$ 2.298,00 

6 

GARRAFA TÉRMICA COM TONEIRA E PÉS, GARRAFA TÉRMICA EM 
MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 5 LITROS, COM 
TAMPA GIRATÓRIAS DE PROTEÇÃO, COM TORNEIRA E PÉS, SELO 
DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E IMFORMAÇÕES DO FABRICANTE 
ESTAMPADOS NA PEÇA. DE BOA QUALIDADE  

Unidade 20,00 

110,00 R$ 2.200,00 

7 
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ COM CAPACIDADE DE 1,8 LITROS 
DE BOA QUALIDADE, COM PRESSÃO PARA SAÍDA DO CAFÉ.  

Unidade 10,00 
126,00 R$ 1.260,00 

8 JARRA DE PLÁSTICO GRANDE COM TAMPA, CAPACIDADE 4 LITROS  Unidade 10,00 21,63 R$ 216,30 

9 POTE PARA MANTIMENTOS REDONDO MÉDIO COM TAMPA, 3L, 
PLASTICO RESISTENTE. 

Unidade 30,00 
14,53 R$ 435,90 

10 

PRATO DE VIDRO (FUNDO) TRANSPARENTE: 22 CM D DIÂMETRO E 
ALTURA: 3,2 CM. FABRICADO EM VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A 
IMPACTOS E PEQUENAS QUEDAS. AO SE QUEBRAR, QUEBRA EM 
PEDAÇOS PEQUENOS NÃO CAUSANDO RISCO AO CONSUMIDOR. 
PODE IR AO MICROONDAS, FREEZER, GELADEIRA E PODE SER 
UTILIZADO EM LAVA-LOUÇA. ALTURA APROXIMADA: 3,2 CM. 
COR/ACABAMENTO: INCOLOR. FORMATO DO PRODUTO: REDONDO. 
LIS E SEM RANHURAS. PESO UNITÁRIO MINIMO 0,36KG, GARANTIA 
CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO  

Unidade 150,00 

8,60 R$ 1.290,00 

11 PRATO RASO CONVENCIONAL PARA SOBREMESA 19 CM DE 
PORCELANA LISA BRANCA 

Unidade 150,00 
14,60 R$ 2.190,00 

12 

TIGELA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBĖ, DIMENSÃO APROXIMADA: 
COMPRIMENTO 21CM, LARGURA 21 CM, ALTURA 4CM, CAPACIDADE 
60OML, EM PLÁSTICO LIVRE DE BPA, DECORADA EM TONS CLAROS. 
COM LINHAS ARREDONDADAS, AUSENCIA DE CANTOS QUE PODEM 
MACHUCAR. RESISTENTE A TEMPERATURA DE 100° CELSIUS, POR 
NO MINIMO 20 MINUTOS,  

Unidade 100,00 

18,45 R$ 1.845,00 

13 

XiCARA DE CHA COM PIRES, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR 
CAPACIDADE (ML): 246ML DIMENSÓES CM (CXLXA): 
11,1X9,0X6,50 PESO DO PRODUTO APROXIMADAMENTE (KG): 0,35. 
PODE SER LEVADO(A) AO MICRO-ONDAS, FREEZER E GELADEIRA 

Unidade 100,00 

16,60 R$ 1.660,00 

14 
BULE EM ALUMÍNIO CABO EM BAQUELITE COM TAMPA, 
CAPACIDADE PARA 5 LITROS  

Unidade 10,00 
133,30 R$ 1.333,00 

15 

CAÇAROLA HOTEL EM ALUMINIO POLIDO, N° 22, DIMENSŐES 
APROXIMADAS DO PRODUTO: 22 CM DE DIÄMETROE 10 CM 
DE ALTURA, CAPACIDADE 3,7 LITROS, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS 2 ALÇAS REFORÇADAS EM ALUMINIO E TAMPA. 
ESPESSURA MINIMA 3,OMM 

Unidade 20,00 

84,66 R$ 1.693,20 

16 

CAÇAROLA HOTEL EM ALUMINIO POLIDO, N° 28, DIMENSÖES 
APROXIMADAS DO PRODUTO: 22 CM DE DIÄMETRO E 13,5 
CM DE ALTURA, CAPACIDADE 20 LITROS, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 2 ALÇAS REFORÇADAS EM ALUMINIO E TAMPA. 
ESPESSURA MINIMA 3,0MM 

Unidade 20,00 

149,63 R$ 2.992,60 

17 

CAÇAROLA HOTEL EM ALUMÍNIO POLIDO, N° 40, DIMENSÖES 
APROXIMADAS DO PRODUTO: 40 CM DE DIÄMETRO E 22 CM 
DE ALTURA, CAPACIDADE 27,3 LITROS, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 2 ALÇAS REFORÇADAS EM ALUMINIO E TAMPA. 
ESPESSURA MINIMA DE 3,0MM  

Unidade 10,00 

183,30 R$ 1.833,00 

18 CHALEIRA EM ALUMINIO CABO EM BAQUELITE COM TAMPA,. 
CAPACIDADE PARA 5 LITROS  

Unidade 10,00 
129,96 R$ 1.299,60 

19 
COLHER DE ALUMÍNIO PARA SERVIR ALIMENTOS. TAMANHO 
APROXIMADO DO CABO 33CM. NÃO DEVE TER CABO 
PLASTICO 

Unidade 20,00 
26,30 R$ 526,00 

20 

ESCORREDOR DE MACARRÄO, EM ALUMÍNIO POLIDO, TIPO TACHO, 
COM PÉ E ASAS DE ALUMÍNIO, FURADO COM FURO 
GROSSO, ESPESsURA DE 2MM  (TOLERÄNCIA ENTRE 5 E 10%). 
DIÀMETRO 35 CM E ALTURA 13,5 CM  

Unidade 20,00 

57,45 R$ 1.149,00 

21 ESCOVA PARA LIMPEZA DE GARRAFA TÉRMICA, COMPRIMENTO 38 
CM 

Unidade 10,00 
13,90 R$ 139,00 

22 
FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO ANTIADERENTE COM PEGADOR 
ANTITERMICO. DIMENSOES APROXIMADAS: DIÄMETRO: 24 CM, 
LARGURA: 24 CM, ALTURA: 8 CM  

Unidade 10,00 

83,26 R$ 832,60 
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23 BACIA PLÁSTICA RESISTENTE 15 LITROS, PRODUTO ATOXICO, 
VIRGEME PP. COR BRANCA  

Unidade 30,00 
34,95 R$ 1.048,50 

24 

BANDEJA RETANGULAR PARA CARNES, VERDURAS E LEGUMES. 
VOLUME 7 LITROS, DIMENSOES: 45,5 X 28 X 7,7 
CM. PRODUZIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL 
ATÓXICO E RECICLÁVEL. COR BRANCA  

Unidade 20,00 

29,96 R$ 599,20 

25 
CESTO TELADO 10 LITROS PLÁSTICO SECO RESISTENTE SEM 
TAMPA, MATERIAL VIRGEM E PP 

Unidade 30,00 
22,13 R$ 663,90 

26 CESTO TELADO COM TAMPA GRANDE. 60L PLÁSTICO SECO 
RESISTENTE, MATERIAL VIRGEM E PP. COR BRANCA. 

Unidade 30,00 
81,30 R$ 2.439,00 

27 
COLHER DE INOX NÃO DEVE TER CABO DE PLASTICO. TAMANHO 
10ML, COLHER DE SOBREMESA. FEITO TOTALMENTE EM AÇO 
INOXIDAVEL AISI 304, LIGA 18/10 

Unidade 300,00 

5,70 R$ 1.710,00 

28 CONCHA PEQUENA DE INOX. COMPRIMENTO APROXIMADO 
DO CAB0 22C. 

Unidade 10,00 
24,03 R$ 240,30 

29 
FORMA PARA PÃO: ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR COM 
BORDAS, MEDIDAS APROXIMADAS 30,2X13,4X5,8CM EM ALUMÍNIO 
POLIDO RESISTENTE  

Unidade 30,00 
24,26 R$ 727,80 

30 GARFO DE INOX. FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 
LIGA 18/10. NÃO DEVE TER CABO PLÁSTICO  

Unidade 300,00 
6,46 R$ 1.938,00 

31 
BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE PARA 18 LITROS DE PLÁSTICO 
SECO RESISTENTE, ATÓXICO E MATERIAL 
VIRGEM E PP 

Unidade 40,00 

30,93 R$ 1.237,20 

32 JARRA DE PLASTICO DE 02 LITR0S, COM TAMPA Unidade 20,00 13,60 R$ 272,00 

33 
POTE PARA MANTIMENTOS REDONDO GRANDE COM TAMPA 5 
LITROS, PLASTICO RESISTENTE 

Unidade 20,00 
19,96 R$ 399,00 

34 

DESCASCADOR DE LEGUMES, FABRICADO COM PLÁSTICO 
ATOXICOE RESISTENTE, LÄMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 
APROXIMADO DE 18 CM E LARGURA 
APROXIMADA DE 6 CM. CABO  MBORRACHADO E ERGONOMICO  

Unidade 10,00 

13,35 R$ 133,50 

35 PENEIRA FINA EM INOX PARA COAR ALIMENTOS. 20 CM DIAMETRO. Unidade 10,00 20,96 R$ 209,60 

36 RALADOR MANUAL, POSSUI 4 FACES, AÇO INOX 18/0. DIMENSÖES 
APROXIMADAS 23X10,5x8CM.   

Unidade 10,00 
27,13 R$ 271,30 

37 
CONCHA MEDIA DE INOX. COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO 
30CM 

Unidade 10,00 
29,50 R$ 295,00 

38 
PÁ PARA CALDEIRÃO (REMO PLÁSTICO), EM POLIETILENO, NA COR 
BRANCA, COM CABO EM POLIETILENO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1X5,5X45 CM  

Unidade 10,00 

60,00 R$ 600,00 

40 

PICADOR DE LEGUMES, MODELO TRIPÉ, CONFECCIONADO EM 
MATERIAL RESISTENTE, CORPO E CABO EM ALUMINIO FUNDIDO, 
COM CORTADOR MACHO EM PLÁSTICO ABS, COM 
CORTADOR NAVALHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO E INOX, CORTE DE 10 
MM, PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA APROXIMADA DE 40CM A 
50CM  

Unidade 5,00 

375,00 R$ 1.875,00 

41 

ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS. COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÖES MINIMAS: 20 LITROS 1.400W DE POTÊNCIA, 
FILTRO LAVÁVEL, COM 04 RODIZIOS, MANGUEIRA DE 1,5M, CABO 
ELETRICO DE 5M, BICO CANT0, MULTIPLO E BICO 
ESCOVA, CABO ELETRICO DE 3 METROS, RODAS ALÇA BOIA DE 
AGUA PORTA-ACESSORIA SUPORTE DE CABO ELETRICO 
BOCAL DE SOPRO, CAPACIDADE 18 LITROS, COM PORTA-FIO, 
FILTRO LAVÁVEL ACESSÓRIOS: BICO CANTO, 
BICO ESCOVA, BICO MULTIPLO COM ACESSORIO PARA CARPETE, 
RODO OU PISO FRIO, UNIÃO FIXADORA DE 
EXTENSOES, 3 EXTENSOES RETAS DE PLASTICO, MANGUEIRA DE 
1,5M. VOLTAGEM 220. GARANTIA MÍNIMA DE 
1 ANO E CERTIFICADO PELO INMETRO  

Unidade 10,00 

1191,66 
R$ 

11.916,60 

42 

TATAME DE EVA (ETILENO VINIL ACETADO), PRODUTO FABRICADO 
COM MATÉRIA PRIMA ESPECIAL PARA TATAMI, 
PROPORCIONANDO PROTEÇÃO cONTRA QUEDAS, TEM A 
SUPERFICE TEXTURIZADA, ATÓXICO; DIVERSAS CORES; 
TAMANHO:1M x  1M; ESPESSURA: 15MM; ACOMPANHA BORDAS 
PARA ACABAMENTO RETO PELIÍCULA SILICONIZADA COM TEXTURA 
ESPECIAL COMPOSIÇÃO: E.V.A. COPOLÍMETRO, ATILENO ACETATO 
DE VINILA MESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA IMPACTOS; 
ENCAIXE DE 4 LADOS  

Unidade 300,00 

139,50 
R$ 

41.850,00 
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43 
COLCHONET DENSIDADE D80. COMPRIMENTO 100 CM LARGURA 50 
CM ESPESSURA 3 CM. DENSIDADE 0.8 KG/M MATERIAL DA CAPA 
NAPA. MATERIAIS DO ENCHIMENTO AGLOMERADO DENSIDADE 80.  

Unidade 200,00 
206,66 

R$ 
41.332,00 

  
    

 TOTAL  
R$ 

145.990,10 

      

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1.  Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de 

falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão 

temporária de participação em licitação, impedidos de contratar com o município ou que tenham sido 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

2.2. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem à todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 

BNC – Bolsa Nacional de Compras, no site www.bnc.org.br até no mínimo uma hora antes do horário 

fixado no edital para o recebimento das propostas. 

3.2. O credenciamento junto ao provedor da Bolsa Nacional de Compras implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização 

das transações deste Pregão. 

3.3. Poderão participar deste Pregão (Eletrônico) as empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação que 

apresentarem toda a documentação a ela exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa 

Nacional de Compras. 

3.4. É vedada a participação de empresas em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

3.5. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 

documentos: 

3.5.1. Instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente credenciado junto à 

Bolsa Nacional de Compras, com poderes específicos de sua representação no pregão, conforme 

modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras. 

3.5.2. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras. 

3.5.3. Especificações dos itens objeto da licitação em conformidade com o edital, constando preço, 

marca e modelo. 

3.6. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante, que pagará a Bolsa 

Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao valor estabelecido pela 

mesma de acordo com os Planos de Adesão, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia 

da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras. 

3.7. A participação do licitante no pregão (eletrônico) se dará por meio de participação direta ou 

através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por 

meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
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3.8. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preços e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa. 

3.9. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

(eletrônico), salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa 

Nacional de Compras. 

3.10. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de 

Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

3.11. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado, e, subsequente encaminhamento da proposta de preços 

e documentos de habilitação solicitados no Edital, e através do Banco Nacional de Preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite estabelecido. 

3.12. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 

satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 

3.13. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

3.14. Poderão participar deste Pregão, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

3.15. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 11.488/2007, nos limites previstos 

da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores. 

3.16. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

3.16.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

3.16.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.16.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.16.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

3.16.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

3.17. Como condição para participação no Pregão na forma Eletrônica, o licitante assinalará “sim ou 

não” em campo próprio do sistema da Bolsa Nacional de Compras, relativo às seguintes declarações: 

3.17.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando 

apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 

3.17.2. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

3.17.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos; 

3.17.4. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias; 

3.17.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 
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3.17.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, 

XXXIII da Constituição Federal; 

3.17.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através 

de uma empresa associada a BNC – Bolsa Nacional de Compras ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 

3557 2301, (41) 9136-7677; (41) 9191-1510 ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail 

contato@bnc.org.br. 

 

4. DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

4.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

4.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 

anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos; 

4.1.3. Conduzir a sessão pública; 

4.1.4. Abrir as propostas de preços; 

4.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas em relação aos requisitos do edital; 

4.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos; 

4.1.7. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

4.1.8. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

4.1.9. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 

4.1.10. Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

4.1.11. Declarar o vencedor; 

4.1.12. Elaborar a ata da sessão; 

4.1.13. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

4.1.14. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

4.1.15. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

5.1. Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, a participação das microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Especialmente no que se referem à preferência nas aquisições de bens e 

serviços pelos Poderes Públicos, observados as seguintes regras: 

5.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

5.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (dias) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
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proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.1.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43 da Lei 

Complementar nº 147/2014, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

5.1.4. O prazo para regularização de documentos de que trata o § 1º do artigo 43, não se aplica aos 

documentos relativos à Habilitação Jurídica. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital e relacionados no sistema da Bolsa Nacional de 

Compras, proposta de preços com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, e ainda posteriormente, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até o horário estabelecido para o encerramento do recebimento das propostas, os licitantes 

poderão retirar ou substituir a sua proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 

6.6. Após o horário estabelecido para o encerramento das propostas, estas serão disponibilizadas 

para análise por parte do pregoeiro e nenhuma modificação poderá mais ser feita; 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

7. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário; 

b) Marca; 

c) Fabricante; 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos devem estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento do objeto ora licitado. 
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7.4. Os descontos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

7.6. O licitante deve respeitar os preços estimados estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data 12/07/2022, às 09h00min, local, indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

8.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

8.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

8.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

8.12. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir melhor oferta deverá ser de Oferta 

não inferior a R$ 1,00. 

8.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.14. Será adotado para o envio de lances no pregão (eletrônico) o modo de disputa “ABERTO”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (DEZ) MINUTOS e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (DOIS) 

MINUTOS do período de duração da sessão pública. 
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8.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (DOIS) 

MINUTOS e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do 

melhor preço. 

8.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

8.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.22. 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 após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

8.23. O Critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.25. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.26. A melhor proposta classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

8.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.28. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 

estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 

às margens de preferência, conforme regulamento. 

8.29. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 

8.30. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

a) no País; 
b) por empresas brasileiras; 
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
8.31. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados. 
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8.32. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.33. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.34. O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

8.35. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço estimado fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 

os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita; 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema ou via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 

as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 

meio eletrônico, ou, se for ocaso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 

seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 
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9.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. A Habilitação Jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

10.1.1. Documento de Identificação do(s) Sócio(s) administrador(es) e cotista(s) da licitante; 

10.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

10.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

10.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

10.1.5. 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. 

10.1.6. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a ata 

da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação legal; 

10.1.7. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.1.8. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

10.1.10. Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, 

deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da empresa, que 

deverá ser compatível com o objeto licitado; 

10.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso consistirá em: 

10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ emitido a no máximo 

30 (trinta) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão; 

10.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN). 

10.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio sede do licitante, relativa à 

atividade ou outra equivalente, na forma da lei; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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10.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; 

10.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CNDT; 

10.3. Qualificação Econômico-Financeira limitar-se-á: 

10.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica emitida dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de 

processamento do pregão; 

10.3.2. Para licitantes com sede no Estado de Santa Catarina, as CND’s deverão ser apresentadas por 

ambos os sistemas, tanto no SAJ (antigo) www.tjsc.jus.br/portal, quanto no E-proc(nova versão) 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br; em consonância com o Ofício Circular nº 055/2019 da FECAM. 

10.4. Documentação complementar consistirá em: 

10.4.1. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme o disposto no inciso 

XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

10.4.2. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 

10.4.3. Declaração de inexistência de fatos impeditivos para Habilitação. 

10.4.4. Declaração de Idoneidade. 

10.4.5. Declaração de Enquadramento ME/EPP/MEI, se for o caso. 

10.4.6. Declaração de responsabilidade de conhecimento dos requisitos do edital. 

10.4.7. Declaração que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

10.5. A participação da licitante no presente certame, por si só, implica na confirmação de que a 

licitante dispõe de equipamentos adequados à realização do objeto, bem como de responsáveis 

técnicos ligados aos serviços licitados. 

10.6. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgãos da imprensa oficial ou 

ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com 

os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível. As cópias deverão ser 

apresentadas perfeitamente legíveis. 

10.7. A falta de quaisquer documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo 

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo exceto prazo para realização de Diligência a fim 

de sanar dúvidas e/ou falhas existentes a época da licitação para complementação da documentação 

exigida para a habilitação. 

10.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 

de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos a no máximo a 90 (noventa) 

dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

10.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme previsto no 

artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores. 

10.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
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10.11. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

10.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 

de justificativa, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 e 

alterações posteriores. 

10.13. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) 

HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografa ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

seu representante legal. 

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

11.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso conforme constante no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

11.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

12. DOS RECURSOS 
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12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.7. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, no seguinte 

endereço: Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78, Prefeitura Municipal de Major Gercino – Bairro 

Centro, Major Gercino, Estado de Santa Catarina, Brasil. 

 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006 e alterações posteriores. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 

etapa de lances. 

13.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

13.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e ou e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, ou os licitantes participantes abrir mão do Recurso constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
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15.1. Na ocorrência de fatos imprevisíveis, ou se previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, ou ainda na hipótese de caso 

fortuito, de força maior, ou fato do príncipe, as partes de comum acordo, restabelecerão o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do disposto na alínea “d” do Inciso II do artigo 65 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

16.1. O fornecimento, do objeto licitado será efetuado pelo licitante vencedor obedecendo aos 

procedimentos indicados no Termo de Referência, bem como o disposto no presente edital. 

16.2. Não serão aceitos fornecimentos feitos em desacordo com o contido nas autorizações. 

 

17. DO PAGAMENTO 

 

17.1. O pagamento do fornecimento será efetuado pela Contratante em até 30 (trinta) dias corridos 

após a emissão, por parte da Contratada, da documentação fiscal e contábil e a devida aprovação do 

setor responsável pelo recebimento dos produtos. 

17.2. E será realizado por meio de crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na 

proposta de preços. 

17.3. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de cópia da certidão de regularidade para com o 

FGTS, CNDT e das Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e 

da Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal sob pena de suspensão do 

pagamento. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e ficarão impedidas de licitar 

e contratar com o MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, o licitante/adjudicatário que: 

18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. Falharem ou fraudarem na entrega do produto objeto do contrato; 

18.1.3. Pela entrega do produto do objeto licitado desconforme com o especificado e aceito; 

18.1.4. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão; 

18.1.5. Apresentar documentação e/ou declaração falsa; 

18.1.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.8. Não mantiver a proposta; 

18.1.9. Cometer fraude fiscal; 

18.1.10. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas, ainda, ao cancelamento 

de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV, da Lei n° 8.666/93. 
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18.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração deste Município, em relação a um dos motivos mencionados no subitem 18.1, os 

licitantes vencedores ficarão isentos das penalidades mencionadas. 

18.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas aos licitantes vencedores juntamente 

com as de multa prevista no contrato. 

18.5. A recusa injustificada dos adjudicatários em assinarem o contrato, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação. 

18.6. Pelo não fornecimento total ou parcial do objeto deste Pregão, o Município poderá garantida a 

prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor, as sanções previstas no item 21 deste edital, art. 87 da Lei 

8.666/93 e minuta contratual em anexo. 

18.7. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
18.8. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
c) Suspensão ao direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Major Gercino – SC pelo prazo de até 
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
18.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

18.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

18.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

19. A DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
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19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica via plataforma - Portal Bolsa Nacional 

de Compras – BNC www.bnc.org.br, pelo e-mail (desde que assinado digitalmente) 

licitacoes@majorgercino.sc.gov.br e/ou por petição dirigida ou protocolada na Sede do Poder 

Executivo, sito Rua Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78, centro de Major Gercino/SC, setor de 

Protocolo. 

19.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por 

meio plataforma eletrônica e/ou via e-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br. 

19.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contados 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do Termo de Referência e dos anexos. 

19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

19.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

19.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

20. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO: 

 

20.1. Os licitantes vencedores ficarão obrigados a: 

20.1.1. Fornecer os produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados no Edital. 

20.1.2. Entregar os produtos em conformidade com o estipulado no Termo de Referência. 

20.1.3. Recebidos os produtos, estes serão conferidos pelo setor competente, que atestará a 

regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo(s), 

em conformidade com o disposto na minuta contratual. 

20.1.4. Estando em mora os licitantes vencedores, o prazo para substituição dos produtos não 

interromperá a multa por atraso prevista na minuta contratual. 

20.1.5. Manterem durante o fornecimento do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

20.1.6. Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia 

anuência da Administração. 

20.1.7. Demais responsabilidades definidas na minuta contratual/ata de registro de preço em anexo. 

20.1.8. Atender as condições de recebimento e aceitação dos produtos. 

 

21. DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

21.1. Será firmado contrato/Ata de Registro de preços com os licitantes vencedores, que terá suas 

cláusulas e condições reguladas pela Lei n. 8.666/1993 e Lei n° 10.520/2002. 
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21.2. Farão parte integrante do contrato/ata todos os elementos apresentados pelos licitantes 

vencedores e que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 

estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.  

21.3. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato/Ata ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

21.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

de seu recebimento. 

21.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

21.6. Se os licitantes vencedores se recusarem a assinar o contrato/ata, sem justificativa por escrita 

aceita pela Administração, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o contrato, e assim sucessivamente. 

21.7. No caso do subitem anterior, sujeitam-se os licitantes vencedores, às penalidades aludidas no 

item 18 – Das Sanções Administrativas, deste Edital e na minuta contratual/ata em anexo. 

21.8. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato/ata, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

 

22. DA RESCISÃO 

 

22.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e alterações e nos moldes 

definidos na minuta contratual/ata em anexo. 

22.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993, 

sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do 

contrato/ata. 

 

23. DA DILIGÊNCIA 

23.1. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar demais esclarecimentos que julgar 

necessários. 

23.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior 

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

23.3. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será 

permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época 

da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não 

documentados nos autos. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado na íntegra no endereço eletrônico nos sites: 

www.majorgercino.sc.gov.br - Portal da Transparência de Major Gercino (Licitações); www.bnc.org.br 

e ainda através do e-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br. 

24.12. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 

interessado no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Major Gercino/SC, sito Rua Praça 

Gerônimo Silveira Albanas, nº 78,– Bairro Centro Administrativo, de segunda-feira à quinta-feira, das 

08h00- às 12:00min e 13h00 às 17h00, e às sextas-feiras das 8h00 às 11h30min, e ainda através do 

e-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br. 

24.13. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se 

a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites: www.majorgercino.sc.gov.br – Portal 

da Transparência; www.bnc.org.br; bem como as publicações no Diário Oficial do Município, Diário 

Oficial do Estado de Santa Catarina e/ou Diário Oficial da União, quando for o caso, com vistas a 

possíveis alterações e avisos. 

24.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, e deverão ser inclusos no sistema os seguintes 

anexos os quais deverão ser anexados ao sistema: 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;  
ANEXO III – Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
ANEXO IV – Declaração de Cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal; 
ANEXO V – Declaração de Enquadramento ME/EPP/MEI;  
ANEXO VI - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO VII – Declaração de Responsabilidade de Conhecimento dos Requisitos do Edital; 
ANEXO VIII – Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício de Parentes; 

mailto:licitacoes@majorgercino.sc.gov.br
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ANEXO IX – Minuta de Contrato/Ata de Registro de preço. 
 
 

Major Gercino/SC, 20 de junho de 2022. 

 

 
VALMOR PEDRO KAMMERS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE 

COZINHA, ELÉTICOS E OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PRESENTE 

EDITAL. 

Item Especificações Unidade Quantidade Previsão de Custo 

Unitário Total 

1 
COLHER DE INOX PARA SOPA NÃO DEVE TER CABO DE PLÁSTICO. 
FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 
304, LIGA 18/10.  

Unidade 400,00 

7,46 R$ 2.984,00 

2 
COPO INFANTIL, DE PLÁSTICO COM TAMPA E FURO PARA BEBÊS EM 
CORES CLARAS E MATERIAL RESISTENTE. 
DIMENSÕES: 11,4 X 7,6 CM CAPACIDADE: 0,23L MATÉRIA-PRIMA: PP.  

Unidade 200,00 
16,59 R$ 3.318,00 

3 
BACIA PLÁSTICA MÉDIA SEM TAMPA PARA SERVIR SALADAS. 
MATERIAL PP, CAPACIDADE 3,3 LITROS, 25,5 CM DIÂMETRO, 8,5 
ALTURA COR BRANCA  

Unidade 40,00 

27,45 R$ 1.098,00 

4 CANECA PLÁSTICA DE MELAMINA NA COR BRANCA OU BEGE 300 
ML PARA MERENDA ESCOLAR 

Unidade 300,00 
12,13 R$ 3.639,00 

5 
FACA DE SERRA PEQUENA PARA COZINHA COM CABO 
PLÁSTICO.FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 
18/10.  

Unidade 300,00 
7,66 R$ 2.298,00 

6 

GARRAFA TÉRMICA COM TONEIRA E PÉS, GARRAFA TÉRMICA EM 
MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 5 LITROS, COM 
TAMPA GIRATÓRIAS DE PROTEÇÃO, COM TORNEIRA E PÉS, SELO 
DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E IMFORMAÇÕES DO FABRICANTE 
ESTAMPADOS NA PEÇA. DE BOA QUALIDADE  

Unidade 20,00 

110,00 R$ 2.200,00 

7 
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ COM CAPACIDADE DE 1,8 LITROS 
DE BOA QUALIDADE, COM PRESSÃO PARA SAÍDA DO CAFÉ.  

Unidade 10,00 
126,00 R$ 1.260,00 

8 JARRA DE PLÁSTICO GRANDE COM TAMPA, CAPACIDADE 4 LITROS  Unidade 10,00 21,63 R$ 216,30 

9 POTE PARA MANTIMENTOS REDONDO MÉDIO COM TAMPA, 3L, 
PLASTICO RESISTENTE. 

Unidade 30,00 
14,53 R$ 435,90 

10 

PRATO DE VIDRO (FUNDO) TRANSPARENTE: 22 CM D DIÂMETRO E 
ALTURA: 3,2 CM. FABRICADO EM VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A 
IMPACTOS E PEQUENAS QUEDAS. AO SE QUEBRAR, QUEBRA EM 
PEDAÇOS PEQUENOS NÃO CAUSANDO RISCO AO CONSUMIDOR. 
PODE IR AO MICROONDAS, FREEZER, GELADEIRA E PODE SER 
UTILIZADO EM LAVA-LOUÇA. ALTURA APROXIMADA: 3,2 CM. 
COR/ACABAMENTO: INCOLOR. FORMATO DO PRODUTO: REDONDO. 
LIS E SEM RANHURAS. PESO UNITÁRIO MINIMO 0,36KG, GARANTIA 
CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO  

Unidade 150,00 

8,60 R$ 1.290,00 

11 PRATO RASO CONVENCIONAL PARA SOBREMESA 19 CM DE 
PORCELANA LISA BRANCA 

Unidade 150,00 
14,60 R$ 2.190,00 

12 

TIGELA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBĖ, DIMENSÃO APROXIMADA: 
COMPRIMENTO 21CM, LARGURA 21 CM, ALTURA 4CM, CAPACIDADE 
60OML, EM PLÁSTICO LIVRE DE BPA, DECORADA EM TONS CLAROS. 
COM LINHAS ARREDONDADAS, AUSENCIA DE CANTOS QUE PODEM 
MACHUCAR. RESISTENTE A TEMPERATURA DE 100° CELSIUS, POR 
NO MINIMO 20 MINUTOS,  

Unidade 100,00 

18,45 R$ 1.845,00 

13 

XiCARA DE CHA COM PIRES, VIDRO TEMPERADO, INCOLOR 
CAPACIDADE (ML): 246ML DIMENSÓES CM (CXLXA): 
11,1X9,0X6,50 PESO DO PRODUTO APROXIMADAMENTE (KG): 0,35. 
PODE SER LEVADO(A) AO MICRO-ONDAS, FREEZER E GELADEIRA 

Unidade 100,00 

16,60 R$ 1.660,00 

14 
BULE EM ALUMÍNIO CABO EM BAQUELITE COM TAMPA, 
CAPACIDADE PARA 5 LITROS  

Unidade 10,00 
133,30 R$ 1.333,00 

15 

CAÇAROLA HOTEL EM ALUMINIO POLIDO, N° 22, DIMENSŐES 
APROXIMADAS DO PRODUTO: 22 CM DE DIÄMETROE 10 CM 
DE ALTURA, CAPACIDADE 3,7 LITROS, CARACTERISTICAS 
ADICIONAIS 2 ALÇAS REFORÇADAS EM ALUMINIO E TAMPA. 
ESPESSURA MINIMA 3,OMM 

Unidade 20,00 

84,66 R$ 1.693,20 
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16 

CAÇAROLA HOTEL EM ALUMINIO POLIDO, N° 28, DIMENSÖES 
APROXIMADAS DO PRODUTO: 22 CM DE DIÄMETRO E 13,5 
CM DE ALTURA, CAPACIDADE 20 LITROS, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 2 ALÇAS REFORÇADAS EM ALUMINIO E TAMPA. 
ESPESSURA MINIMA 3,0MM 

Unidade 20,00 

149,63 R$ 2.992,60 

17 

CAÇAROLA HOTEL EM ALUMÍNIO POLIDO, N° 40, DIMENSÖES 
APROXIMADAS DO PRODUTO: 40 CM DE DIÄMETRO E 22 CM 
DE ALTURA, CAPACIDADE 27,3 LITROS, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 2 ALÇAS REFORÇADAS EM ALUMINIO E TAMPA. 
ESPESSURA MINIMA DE 3,0MM  

Unidade 10,00 

183,30 R$ 1.833,00 

18 CHALEIRA EM ALUMINIO CABO EM BAQUELITE COM TAMPA,. 
CAPACIDADE PARA 5 LITROS  

Unidade 10,00 
129,96 R$ 1.299,60 

19 
COLHER DE ALUMÍNIO PARA SERVIR ALIMENTOS. TAMANHO 
APROXIMADO DO CABO 33CM. NÃO DEVE TER CABO 
PLASTICO 

Unidade 20,00 
26,30 R$ 526,00 

20 

ESCORREDOR DE MACARRÄO, EM ALUMÍNIO POLIDO, TIPO TACHO, 
COM PÉ E ASAS DE ALUMÍNIO, FURADO COM FURO 
GROSSO, ESPESsURA DE 2MM  (TOLERÄNCIA ENTRE 5 E 10%). 
DIÀMETRO 35 CM E ALTURA 13,5 CM  

Unidade 20,00 

57,45 R$ 1.149,00 

21 ESCOVA PARA LIMPEZA DE GARRAFA TÉRMICA, COMPRIMENTO 38 
CM 

Unidade 10,00 
13,90 R$ 139,00 

22 
FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO ANTIADERENTE COM PEGADOR 
ANTITERMICO. DIMENSOES APROXIMADAS: DIÄMETRO: 24 CM, 
LARGURA: 24 CM, ALTURA: 8 CM  

Unidade 10,00 

83,26 R$ 832,60 

23 BACIA PLÁSTICA RESISTENTE 15 LITROS, PRODUTO ATOXICO, 
VIRGEME PP. COR BRANCA  

Unidade 30,00 
34,95 R$ 1.048,50 

24 

BANDEJA RETANGULAR PARA CARNES, VERDURAS E LEGUMES. 
VOLUME 7 LITROS, DIMENSOES: 45,5 X 28 X 7,7 
CM. PRODUZIDO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL 
ATÓXICO E RECICLÁVEL. COR BRANCA  

Unidade 20,00 

29,96 R$ 599,20 

25 
CESTO TELADO 10 LITROS PLÁSTICO SECO RESISTENTE SEM 
TAMPA, MATERIAL VIRGEM E PP 

Unidade 30,00 
22,13 R$ 663,90 

26 CESTO TELADO COM TAMPA GRANDE. 60L PLÁSTICO SECO 
RESISTENTE, MATERIAL VIRGEM E PP. COR BRANCA. 

Unidade 30,00 
81,30 R$ 2.439,00 

27 
COLHER DE INOX NÃO DEVE TER CABO DE PLASTICO. TAMANHO 
10ML, COLHER DE SOBREMESA. FEITO TOTALMENTE EM AÇO 
INOXIDAVEL AISI 304, LIGA 18/10 

Unidade 300,00 

5,70 R$ 1.710,00 

28 CONCHA PEQUENA DE INOX. COMPRIMENTO APROXIMADO 
DO CAB0 22C. 

Unidade 10,00 
24,03 R$ 240,30 

29 
FORMA PARA PÃO: ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR COM 
BORDAS, MEDIDAS APROXIMADAS 30,2X13,4X5,8CM EM ALUMÍNIO 
POLIDO RESISTENTE  

Unidade 30,00 
24,26 R$ 727,80 

30 GARFO DE INOX. FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 
LIGA 18/10. NÃO DEVE TER CABO PLÁSTICO  

Unidade 300,00 
6,46 R$ 1.938,00 

31 
BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE PARA 18 LITROS DE PLÁSTICO 
SECO RESISTENTE, ATÓXICO E MATERIAL 
VIRGEM E PP 

Unidade 40,00 

30,93 R$ 1.237,20 

32 JARRA DE PLASTICO DE 02 LITR0S, COM TAMPA Unidade 20,00 13,60 R$ 272,00 

33 
POTE PARA MANTIMENTOS REDONDO GRANDE COM TAMPA 5 
LITROS, PLASTICO RESISTENTE 

Unidade 20,00 
19,96 R$ 399,00 

34 

DESCASCADOR DE LEGUMES, FABRICADO COM PLÁSTICO 
ATOXICOE RESISTENTE, LÄMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 
APROXIMADO DE 18 CM E LARGURA 
APROXIMADA DE 6 CM. CABO  MBORRACHADO E ERGONOMICO  

Unidade 10,00 

13,35 R$ 133,50 

35 PENEIRA FINA EM INOX PARA COAR ALIMENTOS. 20 CM DIAMETRO. Unidade 10,00 20,96 R$ 209,60 

36 RALADOR MANUAL, POSSUI 4 FACES, AÇO INOX 18/0. DIMENSÖES 
APROXIMADAS 23X10,5x8CM.   

Unidade 10,00 
27,13 R$ 271,30 

37 
CONCHA MEDIA DE INOX. COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO 
30CM 

Unidade 10,00 
29,50 R$ 295,00 

38 
PÁ PARA CALDEIRÃO (REMO PLÁSTICO), EM POLIETILENO, NA COR 
BRANCA, COM CABO EM POLIETILENO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1X5,5X45 CM  

Unidade 10,00 

60,00 R$ 600,00 

40 
PICADOR DE LEGUMES, MODELO TRIPÉ, CONFECCIONADO EM 
MATERIAL RESISTENTE, CORPO E CABO EM ALUMINIO FUNDIDO, 
COM CORTADOR MACHO EM PLÁSTICO ABS, COM 

Unidade 5,00 

375,00 R$ 1.875,00 
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CORTADOR NAVALHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO E INOX, CORTE DE 10 
MM, PINTURA ELETROSTÁTICA. ALTURA APROXIMADA DE 40CM A 
50CM  

41 

ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS. COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÖES MINIMAS: 20 LITROS 1.400W DE POTÊNCIA, 
FILTRO LAVÁVEL, COM 04 RODIZIOS, MANGUEIRA DE 1,5M, CABO 
ELETRICO DE 5M, BICO CANT0, MULTIPLO E BICO 
ESCOVA, CABO ELETRICO DE 3 METROS, RODAS ALÇA BOIA DE 
AGUA PORTA-ACESSORIA SUPORTE DE CABO ELETRICO 
BOCAL DE SOPRO, CAPACIDADE 18 LITROS, COM PORTA-FIO, 
FILTRO LAVÁVEL ACESSÓRIOS: BICO CANTO, 
BICO ESCOVA, BICO MULTIPLO COM ACESSORIO PARA CARPETE, 
RODO OU PISO FRIO, UNIÃO FIXADORA DE 
EXTENSOES, 3 EXTENSOES RETAS DE PLASTICO, MANGUEIRA DE 
1,5M. VOLTAGEM 220. GARANTIA MÍNIMA DE 
1 ANO E CERTIFICADO PELO INMETRO  

Unidade 10,00 

1191,66 
R$ 

11.916,60 

42 

TATAME DE EVA (ETILENO VINIL ACETADO), PRODUTO FABRICADO 
COM MATÉRIA PRIMA ESPECIAL PARA TATAMI, 
PROPORCIONANDO PROTEÇÃO cONTRA QUEDAS, TEM A 
SUPERFICE TEXTURIZADA, ATÓXICO; DIVERSAS CORES; 
TAMANHO:1M x  1M; ESPESSURA: 15MM; ACOMPANHA BORDAS 
PARA ACABAMENTO RETO PELIÍCULA SILICONIZADA COM TEXTURA 
ESPECIAL COMPOSIÇÃO: E.V.A. COPOLÍMETRO, ATILENO ACETATO 
DE VINILA MESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA IMPACTOS; 
ENCAIXE DE 4 LADOS  

Unidade 300,00 

139,50 
R$ 

41.850,00 

43 
COLCHONET DENSIDADE D80. COMPRIMENTO 100 CM LARGURA 50 
CM ESPESSURA 3 CM. DENSIDADE 0.8 KG/M MATERIAL DA CAPA 
NAPA. MATERIAIS DO ENCHIMENTO AGLOMERADO DENSIDADE 80.  

Unidade 200,00 
206,66 

R$ 
41.332,00 

  
    

 TOTAL  
R$ 

145.990,30 

      

1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

- O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados do(a) emissão da Autorização de Fornecimento, em 

remessa única, no endereço do paço municipal ou outro local indicado pela Prefeitura Municipal. 

- Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 dias, a contar da notificação 

da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

- Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a 

verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

- Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da Contratante: 
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- receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado; 

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução da presente licitação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo 

de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes 

a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

- Quando for o caso, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e 

da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

- indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

4. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

- Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 

entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

5. DO PAGAMENTO 

- O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal 

ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar 

a execução do objeto do contrato. 

- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993.  

- Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas 

as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

6. DO REAJUSTE  

- Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas. 

- Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão 

sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice de mercado exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

- No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 

divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

- Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

- Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

- Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

- O reajuste será realizado por apostilamento. 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

CONFORME EDITAL. 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma 

Eletrônica Nº ____ acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA:                                          CNPJ: 

REPRESENTANTE: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CARGO: ENDEREÇO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE: TELEFONE: 

E-MAIL: CPF: 

Nº DA CONTA BANCÁRIA:  

AGÊNCIA:  

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

MARCA E MODELO 

Deverá constar na proposta a marca do item a ser fornecido. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 

com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:  

GARANTIA: 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO  

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXIXTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) CNPJ/MF Nº _______________________, sediada (Endereço 

Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

_________________, ____ de _________ de ____. 

 

 

Representante legal / CPF 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A__________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº________________________, localizada a 

Rua__________________________________________, nº______, 

Bairro_______________________, __________________________, UF____________, 

DECLARA para os devidos fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 

que não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

menor, de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em observância ao artigo 7º, XXXIII 

da Constituição Federal (Lei Federal nº 9.854/1999) que acrescentou o inciso V ao art. 27 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

_________________, ____ de _________ de ____. 

 

Representante legal / CPF 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº _______________________, sediada (endereço  

completo), declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação 

na modalidade de Pregão, que estou(amos) sob o regime de _______________________ ME 

ou EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006. 

 

 

_________________, ____ de _________ de ____. 

 

 

 

 

Representante legal / CPF 

 

 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A__________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº________________________, localizada a 

Rua__________________________________________, nº______,  

Bairro_______________________, __________________________, UF____________, 

DECLARA para os devidos fins, e, sob as penas da lei, cumprir plenamente os requisitos de 

habilitação para participação do Pregão (Eletrônico) nº _______, conforme estabelecido no art 

4º, Inciso VII da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

 

 

 

_____________, ____ de ________ de ________. 

 

 

 

Representante legal / CPF 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONHECIMENTO DOS 

REQUISITOS DO EDITAL 

 

 

 

 

 

 

 

A__________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº________________________, localizada a 

Rua__________________________________________, nº______, 

Bairro_______________________, __________________________, UF____________. 

Declara para fins de atendimento ao que consta do Edital do Pregão (Eletrônico) nº _______, 

da Prefeitura Municipal de Major Gercino, que tomou conhecimento do Edital e de todas as 

condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, 

e a fornecer os bens ora licitados de qualidade, sob as penas da Lei. 

 

 

_____________, ____ de ________ de ________. 

 

 

 

Representante legal / CPF 

 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE               

PARENTES 

 

 

 

A__________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº________________________, localizada a 

Rua__________________________________________, nº______, 

Bairro_______________________, __________________________, UF____________, 

declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob  

a modalidade Pregão (Eletrônico) nº _______, instaurado pela Prefeitura Municipal de Major 

Gercino, que de acordo com o Art. 9 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, que na empresa 

acima qualificada, não existe sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no 

âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e 

Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 

Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo 

de direção, chefia ou assessoramento.  

Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade 

pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

_________________,____de ___________ de ______. 

 

 

 

 

________________________________ 

Representante legal / CPF 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO CELEBRADO 

ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR 

GERCINO E A(S) EMPRESA(S) 

___________________________________________. 

 

 

Aos ----- (----) dias do mês de ------ do ano de 2021, nos termos do art. 15 da Lei 8.666/1993, o Pregoeiro 

e a Equipe de Apoio, designados através do Decreto, para recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação para REGISTRO DE PREÇOS DO 

PREGÃO LICITATÓRIO Nº 38/2022, PREGÃO N° 38/2022. 

EMPRESA ............................ (Nome da empresa), com sede na (citar o endereço), representada neste 

ato, por seu representa legal, o senhor......................, CPF nº........., VENCEDORA DO(S) 

ITEm(NS)................................  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 

 

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto, eventuais REGISTRO DE PREÇOS DO 
PREGÃO LICITATÓRIO Nº 38/2022, PREGÃO N° 38/2022, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ELÉTICOS E OUTROS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PRESENTE EDITAL a contar após a assinatura 
da presente ata, conforme as especificações de cada ITEM constantes no Anexo I que acompanha 
este edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

 
2.1 A Presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigorará até por 12 meses a contar de sua 
assinatura. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 

3.1 A Prefeitura Municipal de Major Gercino, pagará a Contratada à importância total de R$ xxx, na 
forma e condições abaixo: 
3.2 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento da Secretaria 
Municipal de Agricultura conforme abaixo: 
3.3 Serão realizados pagamentos, mediante apresentação das notas fiscais e em até 30 dias úteis 
após a apresentação das notas fiscais. 
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CLÁUSULA QUARTA: DO PEDIDO DE COMPRAS 

 

4.1 O fornecimento do(s) produto(s), cujos preços ora registramos será solicitado mediante a 

apresentação do pedido de compras correspondente.  

Parágrafo Único: Cada Autorização de Compras conterá sucintamente: 

a) Numero da Ata; 

b) Quantidade do Produto; 

c) Descrição do Produto; 
d) Local de Entrega; 
e) Condições de Pagamento; 
f) Valor. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 

 
5.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, após entrega dos produtos e nota fiscal.  
Parágrafo Único: Caso Constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão 
devolvidas ao Fornecedor, acompanhadas das informações correspondes às irregularidades 
verificadas para as necessárias correções.  
 

CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
6.1 A entrega será conforme a necessidade do município. 
6.2 A entrega do objeto licitado fica a encargo da empresa licitante vencedora do item e este deverá 
ser entregue no local determinado, conforme estipulado no Anexo I do edital. 
6.3 Caso necessário a empresa deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, 
prioritária e exclusivamente, a seu custo e risco, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e 
imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações 
do fabricante. 
6.4 Dentro do prazo da vigência da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor (es) será (ao) 
OBRIGADO(S) ao fornecimento do(s) produtos, desde que obedecidas as condições do Edital do 
Pregão, de forma ELETRÔNICO, que precedeu a formalização desta Ata. 
6.5 A Prefeitura Municipal de Major Gercino promoverá ampla pesquisa de mercado, de forma a 
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, 
condição indispensável para a solicitação da aquisição.  
6.6 O(s) Fornecedor(es) se obriga(m) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, 
todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.  
6.7 Como condição de fornecimento das mercadorias, o(s) fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) 
preço(s) registrado(s) se comprometem a apresentar, sempre que solicitado, os documentos que 
originaram a sua habilitação.  
6.8 Serão de responsabilidade dos concorrentes que tiverem seus preços registrados o ônus resultante 
de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa de 
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da Lei, relacionadas com o 
cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.  
6.9 O Inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Compras e 
da presente Ata de Registro de Preços, ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de Major 
Gercino/SC, o cancelamento do REGISTRO DE PREÇOS dos fornecedores inadimplentes, sujeitando-
o às penalidades previstas nesta ata.  
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES. 

 
7.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso injustificadamente será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo 
da aplicação das sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.  
7.2 As penalidades referidas no caput do art. 81, da Lei nº 8666/1993 e alterações posteriores, não 
se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos do item 9.11 deste Edital, conforme 
a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação. 
 7.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais; 
7.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa, pela 
inexecução total ou parcial do Edital: 
I - advertência; 
II – multa(s), que deverá(ao) ser recolhida(s) na tesouraria desta municipalidade: 
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos 
prazos das entregas, previstos no edital limitado a 15 (quinze) dias de atraso;  
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada 
no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência; 
c) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993 e 
9.648/1998, e multa de 15% sobre o valor total do contrato; 
d) As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente; 
e) Ficarão ainda sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 87, da Lei nº 8.666/1993, 
os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no art. 88 do mesmo diploma legal; 
f) Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.  
 

CLÁUSULA OITAVA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

8.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito: 
a) Se o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  
b) O fornecedor não entregar os materiais e/ou serviços solicitados na “AUTORIZAÇÃO DE 
COMPRAS”; 
c) Desatender qualquer das cláusulas descritas no edital ou na Ata de Registro de Preços;  
d) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993 e 9.648/1998; 
e) Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a administração;  
f) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas no item 7.2; 
g) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/1993 e 
9.648/1998; 
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h) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
9.648/1998, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
i) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 
80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993 e 9.648/1998 e 10.520/2002.  
 

CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES. 

 

9.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias do 

ano vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

10.1 Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista, para dirimir questões resultantes da ou 

relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.  

10.2 A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

que originou o presente ajuste.  

10.3 E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, 

de igual forma e teor, na presença das testemunhas. 

 

 Major Gercino,  xx de xxxxxx de xxxxx.  

 

 

VALMOR PEDRO KAMMERS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 


