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PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021PMPB 

  

REGISTRO DE PREÇO 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA, localizada à Rodovia SC 437, Km 08, 
Centro, Pescaria Brava/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Deyvisonn da Silva de Souza, comunica aos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR "REGISTRO DE 
PREÇO" PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E COZINHA P13 E P45 (GÁS LÍQUEFEITO 
DE PETRÓLEO - GLP), E CASCO DE BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE P13 KG E P45 KG 
PRÓPRIOS PARA ADICIONAR GÁS DE COZINHA, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência integrante a este Edital – ANEXO I. 
 
Rege a presente licitação a Lei Federal nº. 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº. 8666/93, a Lei Complementar n.º 123/2006e demais legislações aplicáveis. 
 
1- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DE 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
1.1 O Pregão, na forma Presencial será conduzido pelo pregoeiro oficial do Município de 
Pescaria Brava, em sessão pública, por meio da PRESENCIAL, conforme datas e horários 
a seguir: 
 

DATA E HORÁRIO LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO DO 
EDITAL 

13h do dia 05/04/2021 

DATA E HORÁRIO LIMITE PARA O RECEBIMENTO DO 
ENVELOPE DE PROPOSTA E DO ENVELOPE DE 

HABILITAÇÃO: 
09h do dia 07/04/2021 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 09h do dia 07/04/2021 

 
1.2 O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 
impugnação de edital, bem como para o recebimento dos envelopes de propostas e 
habilitação - início da Sessão Pública. 
 
1.3As dúvidas pertinentes a presente licitação, bem como, referentes à interpretação 
deste Edital serão esclarecidas somente mediante a apresentação destas na forma 
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registrada podendo ser encaminhadas diretamente ao Departamento de Licitações 
através do endereço eletrônico abaixo ou por intermédio do Setor de Protocolos, 
conforme local descrito abaixo. 
Dúvidas dirimidas por telefone serão apenas aquelas de ordem estritamente informais 
e não serão consideradas condições editalícias. 
 
TELEFONE: (48) 9 8840-4017 
E-MAIL: licitacao@pecariabrava.sc.gov.br 
ENDEREÇO: Rodovia SC437, KM 08 - Centro, Pescaria Brava/SC – CEP 89.178-000; 
HORÁRIO DE EXPEDIENTE: Segunda à sexta-feira das 07h00min às 13h00min.  
 
2- DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 
2.1 O presente Edital tem por objetivo a realização de PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR 
"REGISTRO DE PREÇO" PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E COZINHA P13 E P45 
(GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP), E CASCO DE BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE P13 
KG E P45 KG PRÓPRIOS PARA ADICIONAR GÁS DE COZINHA,”, conforme especificações 
constantes no Anexo I deste Edital. 
 
2.2 As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de contratação durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, não estando a Administração obrigada a contratar 
em sua totalidade. Trata-se, pois, de faculdade da Administração Municipal contratar ou 
não, ou ainda, contratar maior quantidade, se houver necessidade. 
 
3 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
3.1O local para entrega dos itens objeto desta licitação será, inicialmente, o da 
Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rodovia SC 437, Centro, Pescaria Brava/SC – 
CEP: 88798-000 - no horário compreendido entre 07h00hse 13h00hs, de segunda a 
sexta-feira (para os demais Órgãos Participantes o endereço e horário serão informados 
na respectiva Autorização de Fornecimento). 
 
3.2 O prazo previsto para entrega do objeto deverá ser imediato, após o recebimento 
da Nota de Empenho e Autorização de Fornecimento.  
3.2.1 A Autorização de Fornecimento, deverá conter data de expedição, quantidade 
pretendida, local e prazo para entrega, descrição dos itens solicitados, preços unitário e 
total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição.  
 
3.3 A Contratante fará inicialmente o recebimento provisório dos itens, objeto deste 
Processo Licitatório, nos termos do art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
Após, se dará o recebimento definitivo, considerando-se o que estatui o item 3.3.2. 
3.3.1 A critério da Contratante, o item licitado será submetido à verificação, cabendo ao 
fornecedor à substituição dos que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias.  
3.3.2 O aceite/aprovação dos produtos pela Contratante não exclui a responsabilidade 
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civil do fornecedor por vícios ou defeitos de quantidade ou qualidade dos produtos ou 
disparidades, com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, 
garantindo a Contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90. 
 
3.4 A Contratada deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade 
de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Contratante até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da entrega.  
 
3.5 A Contratante poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em 
desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, fato que será 
devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de 
indenização.  
 
3.6 Correrão por conta exclusiva da Contratada as despesas com frete, transporte, 
seguro e demais custos advindos da execução dos serviços e entrega do objeto licitado 
nas dependências da Contratante. 
 
4- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
4.1 As despesas para eventual aquisição do objeto desta licitação serão custeadas com 
recursos oriundos do Município de Pescaria Brava, previstos por conta das dotações do 
ano de sua vigência.  
 
5- DO PAGAMENTO E SUAS CONDIÇÕES 
5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. 
5.1.1 Considera-seo efetivo recebimento da nota fiscal ou fatura, apenas o momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
 
5.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, por meio de consulta ao Setor de Cadastro do Município, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  
5.2.1 Constatando-se, junto ao Setor de Cadastro do Município, 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. 
 
5.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
 
5.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
5.5 Antes de cada pagamento à contratada será realizada consulta ao Setor de Cadastro 
do Município para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste 
Edital.  
5.5.1 Constatando-se, junto ao Setor de Cadastro do Município, a situação de 
irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 
5.5.2 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao Setor de Cadastro do Município para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril 
de 2018. 
5.5.3 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
5.5.4 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
à contratada a ampla defesa.  
 
5.6 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação junto ao Setor de Cadastro do Município. 
5.6.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no Setor 
de Cadastro do Município, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou 
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 
caso, pela máxima autoridade da contratante. 
 
5.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
5.7.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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6- DA PARTICIPAÇÃO 
6.1 Poderão participar desta Licitação as empresas que estejam legalmente 
estabelecidas na forma da Lei, que pertençam ao ramo de atividade relacionado ao 
objeto desta Licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos e que 
atenderem todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste 
Edital e seus anexos. 
 
6.2 Não serão admitidas a participação de: 
a) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas, suspensas e impedidas para licitar 
ou contratar por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que 
descentralizados; 
b) Empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de 
credores ou em recuperação judicial / extrajudicial ou em dissolução ou em liquidação.  
b.1)Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial ou 
extrajudicial, desde que, apresente o plano devidamente homologado e vigente. 
 
7- DA FUNÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  
7.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições:  
a) Coordenar o processo licitatório 
b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração; 
c) Conduzir a sessão pública presencial; 
d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 
e) Dirigir a etapa de lances; 
f) Verificar e julgar as condições de habilitação; 
g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão; 
h) A negociação direta com o proponente, na forma da Lei; 
i) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
j) Indicar o vencedor do certame; 
k) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
l) Elaborar a ata da sessão; 
m) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
n) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação; 
o) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação 
de penalidades previstas na legislação. 
 
7.2 Caberá à equipe de apoio: 
a) Auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 
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8 - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
8.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital até 3 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para realização da sessão pública. 
 
8.2 As impugnações e/ou recursos deverão ser protocolados diretamente através do 
endereço eletrônico do Departamento de Compras e Licitação: 
licitacao@pescariabrava.sc.gov.br aos cuidados do Pregoeiro e Membros de Apoio, sob 
pena de não apreciação e nulidade, ou presencialmente por meio do Setor de Protocolos 
do Município, junto a Rodovia SC 437, KM 08 – Centro, Pescaria Brava/SC. 
 
8.3 As impugnações não possuirão efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do Edital e anexos, decidir sobre a impugnação no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 
 
8.4 No caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório será tomada uma 
das seguintes providências: 
a) Anulação ou revogação do edital; 
b) Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e reabertura 
do prazo; 
c) Alteração no edital e manutenção da licitação (retificação/errata), dispensada nova 
para publicação e reabertura do prazo nos casos em que a alteração não tenha afetado 
a formulação das propostas. 
8.4.1Os atos decisórios do Pregoeiro e Autoridade Superior poderão ser objeto de 
recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias úteis nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/2002. 
 
8.5 Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, 
Representação e Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação. 
 
9- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 
9.1A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado até o horário e 
data estipulados na tabela constante no item 1.1 deste Edital, contendo descrito em sua 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS - MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA/SC 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 PMPB 
 
Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR "REGISTRO DE 
PREÇO" PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E COZINHA P13 E P45 (GÁS LÍQUEFEITO 
DE PETRÓLEO - GLP), E CASCO DE BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE P13 KG E P45 KG 
PRÓPRIOS PARA ADICIONAR GÁS DE COZINHA. 
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9.2 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada 
pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração e 
ainda, deverá conter os seguintes elementos: 
a) Nome do proponente, número da inscrição no CNPJ, endereço completo, telefone e 
e-mail; 
b) Número do Processo Licitatório; 
c) Descrição do objeto da licitação em conformidade com o Anexo I e nos moldes do 
modelo constante no Anexo V; 
d) Marca do item cotado; 
e) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos em nome 
da proponente; 
f) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, apurado à 
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. No preço proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as 
despesas, tributos, tarifas, encargos sociais e demais custos, diretos ou indiretos, 
relacionadas ao objeto, inclusive frete; 
g) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 
h)Declaração do licitante de que, desde já, fica obrigado a cumprir o prazo de entrega 
rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta 
Administração; 
i) As informações para formalizar o contrato, em especial a qualificação completa do 
representante da empresa que assina o contrato, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: nome completo, número de inscrição no CPF e RG. 
 
9.3 A proposta deve estar totalmente de acordo com as especificações requeridas, 
sendo desconsiderada a solicitação para desclassificação de todo e qualquer item 
durante a etapa de lances. 
 
9.4 Havendo divergência na redação da proposta entre o valor unitário e o valor total, 
será considerado o valor unitário para fins de proposta de preços bem como, no caso de 
discordância entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último. 
 
9.5 A apresentação da proposta será considerada como evidência e atestado de que a 
licitante examinou criteriosamente este Edital e todos os seus documentos e anexos, 
aceitando integralmente os seus termos, e que o objeto cotado apresenta todas as 
características e especificações mínimas exigidas neste Edital. 
 
9.6 A licitante vencedora deverá manter atualizados, telefone e endereço, devendo 
comunicar ao Departamento de Compras e Licitações qualquer alteração de dados. 
 
9.7 A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da 
proponente. 
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9.8 Será desclassificada, ainda, a proposta de preços que: 
a) Deixar de atender alguma exigência deste Edital; 
b) Oferecer vantagem não prevista neste Edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada 
em propostas das demais licitantes. 
 
10- DA HABILITAÇÃO 
10.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope lacrado até 
o horário e data estipulados na tabela constante no item 1.1 deste Edital, contendo 
descrito em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO - MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA/SC 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 PMPB 
 
Registro de Preço para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR "REGISTRO DE 
PREÇO" PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E COZINHA P13 E P45 (GÁS LÍQUEFEITO 
DE PETRÓLEO - GLP), E CASCO DE BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE P13 KG E P45 KG 
PRÓPRIOS PARA ADICIONAR GÁS DE COZINHA. 
 
10.2 Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio. 
 
10.3 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. 
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) 
dias contados a partir da data de emissão, exceto àqueles previstos em lei. 

10.4 No interior do envelope de Habilitação deverão conter os seguintes documentos: 
 
10.4.1Relativos à Habilitação Jurídica 
a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI (acompanhado 
do documento de identidade); e/ou 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual (acompanhado do documento de 
identidade); e/ou 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou a sua última consolidação, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (acompanhado dos 
documentos de identidade dos administradores); e/ou 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício (acompanhado dos documentos de identidade dos 
administradores); e/ou 



 

9 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e/ou 
f) Instrumento Particular de Mandato (Procuração), ou Instrumento Público de 
Mandato, outorgando expressamente poderes para a prática de todos os atos 
pertinentes à licitação, nos casos em que o Licitante for representado por Procurador 
(acompanhado do documento de identidade).  
g) O proponente deverá apresentar a Declaração que se enquadra nas condições de 
Micro empreendedor Individual – MEI, Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno 
Porte - EPP, conforme modelo contido no (Anexo VI), com assinatura do responsável, 
acompanhada do Certificado de Condição de Micro empreendedor Individual – CCMEI 
ou CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do Estado sede da licitante.  
 
10.4.2Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com data de expedição inferior a 90 dias; 
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da sede 
da proponente; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura 
Municipal da sede da proponente; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
10.4.3Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial quanto ao SAJ, expedida há menos de 60 (sessenta) dias, 
acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc.  
Obs.: Considerando a implantação do sistema Eproc no Poder Judiciário de Santa 
Catarina, a partir de 1º de abril de 2019, as certidões deverão ser solicitadas tanto no 
sistema Eproc quanto no SAJ. 
a.1) As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente caso contrário, não 
terão validade, (sendo possível realizar diligência pela Comissão de Licitação) 
 
10.4.4Relativos à Qualificação Técnica  
a)No mínimo um Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado demonstrando a entrega de equipamentos similares ao 
objeto da presente licitação descrito neste Edital.  
 
10.4.5 Outras comprovações 
a) Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, Art. 7º da CF (ANEXO III);  
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b) Declarações Obrigatórias (ANEXO IV). 
 
10.5 Consultas 
10.5.1 Para fins de habilitação/contratação, após a divulgação do(s) vencedor(res), o 
pregoeiro realizará consulta dos cadastros mencionados a seguir: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2::);  
10.5.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  
10.5.3Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
10.5.4A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  
10.5.5O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  
10.5.6Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta 
de condição de participação.  
 
11- DA SESSÃO PÚBLICA DOPREGÃO 
11.1 No horário e data definidos no item 1.1 deste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da 
sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em sequência: 
 
11.1.1 Credenciamento: 
a) O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem 
como contrato social em cópia autenticada para fins de identificação do (s) 
representante (s) legal (is) da empresa. Juntamente com o credenciamento, deverá ser 
apresentada, ainda, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, 
conforme modelo constante no ANEXOII. 
b) Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os 
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se 
e apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte(CERTIDÃO SIMPLIFICADA), fornecida pela Junta Comercial 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2::
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2::
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2::


 

11 

 

da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, com 
validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão. 
c) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, ou por meio de 
contrato social ou documento equivalente, nos casos de credenciamento do próprio 
sócio administrador ou empresário individual. 
d) Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do 
proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou 
manifestar intenção de recurso, todavia, deverá ser apresentada a declaração de 
cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo constante no ANEXO 
II). 
e) Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos 
representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem 
poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso, exceto nos casos de 
necessidade de suspensão da sessão pública. 
 
11.1.2 Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação: 
a) Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os 
requisitos para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo II, juntamente com o 
credenciamento ou conforme previsto no item 11.1.1 d. É facultado ao proponente 
credenciado manifestar a declaração oralmente. 
b)As microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de apresentar a 
declaração prevista no item 11.1.1 a, desde que, depois de cumprido o disposto no item 
11.1.1 b deste Edital, apresentem declaração de que cumprem os requisitos de 
habilitação, exceto quanto à regularidade fiscal, os quais serão cumpridos para fins de 
assinatura da Ata de Registro de Preços, caso seja declarada vencedora do certame. 
 
11.1.3 Análise Preliminar de Aceitabilidade das Propostas: 
a) O Pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto à 
compatibilidade do objeto ofertado em relação ao especificado neste Edital e quanto ao 
preço inexequível, baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à 
classificação das propostas para a etapa de lances. 
 
11.1.4 Seleção das Propostas para a Etapa de Lances: 
a) O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos 
seguintes critérios: 
a.1) Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas as demais que não 
sejam superiores a 10% da menor proposta; 
a.2) Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no critério 
anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a 
etapa de lances. 
 
11.1.5 Etapa de Lances: 
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a)Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores manifestar 
lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de 
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços. 
b)Os lances deverão ser formulados por preço unitário por item, em moeda corrente 
nacional, com duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em relação ao 
preço do autor. 
c)Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
d)A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse 
item declinarem da formulação de lances. 
e)Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 
f)Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 será 
assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, desde que a melhor oferta inicial não tenha sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
f.1)Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 
g)Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 
g.1)a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
g.2) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item g.1, 
serãoconvocadasasremanescentesqueporventuraseenquadremnahipótesedoitem 
f.1,na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
g.3) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item f.1, será realizado 
sorteio, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
g.4)Para as situações previstas no item f a microempresa e empresa de pequeno porte 
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena depreclusão. 
h) O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público. 
h.1) Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta, decidindo motivadamente a respeito. Não serão admitidos, após a etapa de 
lances e respectiva negociação, valores superiores aos previstos no Anexo I deste Edital. 
 
11.1.6 Etapa de Habilitação: 
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a) O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante 
que tenha ofertado o menor lance para o item. 
b) Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão 
anexados ao processo da licitação. 
c) Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o 
proponente será inabilitado, procedendo, o Pregoeiro, a habilitação do segundo 
proponente classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos 
proponentes. 
d) A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do contrato. 
e) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
este apresente alguma restrição. 
e.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 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. 
e.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro 
de Preços, ou revogar a licitação. 
 
11.1.7Etapa de Recurso: 
a) Habilitado o proponente, o Pregoeiro solicitará aos demais credenciados a 
manifestação referente ao interesse em interpor recurso. 
b) Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de 
interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro 
deliberar sobre o aceite do recurso. 
c) A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 
direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
d) O proponente que manifestar a intenção de recurso e obter a anuência do Pregoeiro 
disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às razões 
apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Departamento 
de Licitações do Município, dirigido à Autoridade Competente. Os demais proponentes 
ficam desde logo intimados para apresentar as contra razões no prazo de 03 (três) a 
contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
e) Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a 
sessão pública do pregão. 
 
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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12.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 
proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação 
do objeto licitado. 12.1.2No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade 
Competente, após decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. 
 
12.2 A autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o 
vencedor a assinar o Contrato, ou a retirar a Ordem de Compra. 
12.2.1 Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado 
com a capacidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-
financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para 
habilitação, em razão de fatos supervenientes conhecidos após o julgamento. 
 
12.3 O Município de Pescaria Brava poderá, quando o proponente vencedor, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se 
recusar injustificadamente a assinar o Contrato ou retirar a Ordem de Compra, retomar 
a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados na ordem determinada 
após a etapa de lances, dando continuidade aos procedimentos da sessão pública, 
adjudicação e homologação. 
 
13- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
13.1 Após os atos de adjudicação e homologação, será formalizada a Ata de Registro de 
Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para 
a futura contratação, com o(s) fornecedor(es) vencedor(es). O(s) mesmo(s) será(ão) 
convocado(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, assine(m) a mesma, sob pena de 
decair o direito na preferência da contratação, sem prejuízos das sanções previstas 
neste Edital e das demais sanções legais aplicáveis. 
 
13.2 Caso o fornecedor primeiro classificado, após convocação, não comparecer ou se 
recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas 
neste Edital, o Município de Pescaria Brava, poderá registrar os demais licitantes, na 
ordem de classificação, convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
13.2.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata 
de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir 
o preço registrado quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado, 
conforme previsto na Lei. 
 
13.3 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas por 
meio de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 
equivalente, conforme prevê os artigos 62 e 64 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
13.4 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá 
convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata 
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de Registro de Preços e efetuar a entrega do respectivo preço registrado, nas seguintes 
hipóteses:  
a) Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente 
cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior, e;  
b) Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao 
do segundo classificado.  
13.4.1 Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 13.1 
para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período 
remanescente da Ata anterior.  
13.4.2 Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na 
hipótese de inexecução contratual.  
13.4.3 A existência do preço registrado não obriga o Município Pescaria Brava a firmar 
as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de 
Preços preferência em igualdade de condições.  
 
13.5 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e do 
Decreto Municipal nº 035/2009.  
 
13.6 O prazo de validade do registro de preço será de 12 (doze) meses.  
 
13.7 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
13.8 A Ata de Registro de Preços poderáser substituída por outros instrumentos hábeis, 
na forma prevista no art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
14- DA REVISÃO DEVALORES 
14.1 O controle dos preços registrados será exercido com base na dinâmica do mercado, 
podendo caracterizar, justificadamente, redução ou elevação de seus valores. 
 
14.2 Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar o licitante 
fornecedor, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, para negociar a redução dos 
preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas 
na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 
 
14.3 O licitante fornecedor poderá solicitar a revisão dos preços ou desonerar-se do 
compromisso ajustado, mediante comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, 
outro motivo de força maior ou caso fortuito. 
14.3.1 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de 
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de 
desoneração do compromisso; 
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14.3.2 Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração 
formalmente revisará os preços ou desonerará o proponente em relação ao item 
registrado. 
 
14.4 As alterações decorrentes serão publicadas conforme legislação vigente. 
 
15- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE 
15.1 O proponente terá o seu registro de preços cancelado por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos seguintes 
casos: 
 
15.1.1 A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 
 
15.1.2 Por iniciativa da Administração, quando o fornecedor: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
c) Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 
d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 
 
15.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova 
ordem de registro. 
 
16- DAS PENALIDADES 
16.1 As proponentes que ensejarem o retardamento na execução do certame, seja 
parcial ou total, não mantiverem a proposta, deixarem de entregar, ou apresentarem 
documentação falsa exigida neste Edital, comportarem-se de modo inidôneo ou 
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, 
sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município pelo infrator:  
a) Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;  
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela 
proponente;  
c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos consecutivos. 
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16.2 O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes 
penalidades, isoladas ou cumulativamente: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de mora no valor de 5% (cinco por cento) do valor do por dia de atraso na 
entrega do objeto e/ou conserto/adequação do mesmo, limitado à 20% do valor do 
contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, 
pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital, ou pela desistência 
imotivada da manutenção de sua proposta; 
d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, observadas as disposições legais; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos da punição.   
 
16.3 Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser 
rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pelo Município de Pescaria Brava. 
 
16.4 A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com 
a expedição de notificação pelo poder público para apresentação de defesa no prazo 
máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.  
 
16.5 As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
da decisão administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores 
devidos, o que é totalmente aceito pela licitante vencedora. 
 
17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse do 
Município de Pescaria Brava, a segurança e o objetivo da contratação. 
 
17.2 As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação. 
 
17.3 É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
nos prazos estipulados. 
 
17.4 Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem 
documentação ou proposta relativa ao presente Processo Licitatório. 
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17.5 Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão serão observadas as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações. 
17.5.1 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
devidamente comprovados ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
17.6 A proponente é exclusivamente responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, 
respondendo a qualquer tempo pelos mesmos.   
 
17.7 No caso de interesse do Município de Pescaria Brava, sem que para tanto caiba à 
participante qualquer recurso ou indenização, poderá ainda está licitação: 
a)ter sua data de abertura adiada; 
b)sofrer alteração, este Edital, com fixação de novo prazo para a realização da abertura 
desta licitação. 
 
17.8 As fases internas da licitação, assim sendo as atas, convocações e demais atos 
relativos ao processo licitatório serão divulgados através do veículo oficial de imprensa 
da Prefeitura de Pescaria Brava, (www.pescariabrava.sc.gov.br), quando necessário, 
ficando desde a data da publicação convocados os licitantes a apresentarem recurso ou 
demais manifestações cabíveis. O Município de Pescaria Brava também poderá 
comunicar os licitantes diretamente e/ou através de AR e e-mail, acerca dos 
procedimentos vinculados ao presente certame, sendo que os prazos computar-se-ão a 
partir do seu recebimento, situação que os licitantes têm plena ciência e aceitam para 
todos os fins. 
 
17.9 O presente Edital e seus anexos são complementares entre si de forma que 
qualquer condição, especificação, obrigação e outros constantes em um e omitido em 
outro será considerado válido e existente para todos os fins. 
 
17.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Processo Licitatório, elegem as 
partes o foro da Comarca de Laguna/SC, com renúncia expressa a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
 
18- DOS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EDITAL 
ANEXO I - Termo de Referência e Relação dos Itens da Licitação; 
ANEXO II - Modelo de Declaração de Habilitação;  
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do ART. 
7º da CF;  
ANEXO IV - Modelo de Declarações Obrigatórias;  
ANEXO V - Modelo de Proposta; 

http://(www.pescariabrava.sc.gov.br)/
http://(www.bracodotrombudo.sc.gov.br)/
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ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de 
Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 
Porte - EPP; 
ANEXO VII - Minuta da Ata Registro de Preço;  
 
 
Pescaria Brava, 12 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021PMPB 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
   

1 - OBJETO 
 

1.1. O presente termo tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica por “Registro 

de Preço” para Aquisição de Recarga de Gás de Cozinha P13 kg e P 45 kg (Gás liquefeito 

de Petróleo), e Casco de Botijão com capacidade de P13kg e P45kg próprios para 

acondicionar Gás de Cozinha - com o objetivo de atender as Unidades Escolares 

pertencentes à Rede Municipal de Ensino por meio de sua Secretaria de Educação, bem 

como às Secretarias Municipais de: Agricultura, Assistência Social e Saúde de Pescaria 

Brava/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na Tabela I deste 

instrumento.  

 

Tabela I 

ITEM UND 
QTD 

EDUC. 
QTD 

SOCIAL 
QTD 

SAÚDE 
QTD 

AGRIC. 
QTD 

TOTAL 
ESPECIFICAÇÃO 

PRODUTO 
CARACTERÍSTICA 
DOS PRODUTOS 

PREÇO 
MÉDIO 

VALOR 
TOTAL 

1 UND 20 0 0 0 20 

Recarga de 
botijão      GLP P-
45. 

 Recarga de gás 
de cozinha, 
acondicionado 
em botijões, 
unidades 
lacradas com 
45kg.GÁS 
(LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO) 

R$ 
390,25 

R$ 
7.805,00 

2 UND 250 6 20 15 291 

Recarga de 
botijão      GLP P-
13. 

 Recarga de gás 
de cozinha, 
acondicionado 
em botijões, 
unidades 
lacradas com 
13kg.GÁS 
(LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO) 

R$ 
88,75 

R$ 
25.826,25 

3 UND 4 0 0 0 4 

Casco de 
botijão         GLP 
P-45.  

 Casco de GLP 
P45 kg  para 
acondicionar em 

R$ 
553,00 

R$ 
2.212,00 
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botijões gás de 
cozzinha. 

4 UND 10 1 1 1 13 

Casco de 
botijão         GLP 
P-13. 

 Casco  de GLP 
P13 kg  para 
acondicionar em 
botijões gás de 
cozzinha.  

R$ 
212,00 

R$ 
2.756,00 

VALOR TOTAL 
R$ 

38.599,25 

 

1.2 - Os preços estimados na tabela acima refletem os valores da média de preços de no 

mínimo três orçamentos anexos ao processo. 

 

1.3. As despesas para a aquisição dos produtos/materiais acima relacionados foi 

estimada em R$ 38.599, 25 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte 

e cinco centavos). 

 

1.4. As despesas pertinentes ao objeto do presente edital correrão por conta da dotação 
orçamentária do orçamento vigente de cada Secretaria Requisitante. 
 

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

2.1. A presente requisição tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica por 

“Registro de Preço” para Aquisição de Recarga de Gás de Cozinha P13 kg e P 45 kg (Gás 

liquefeito de Petróleo), e Casco de Botijão com capacidade de P13kg e P45kg próprios 

para acondicionar Gás de Cozinha. A aquisição dos itens listados na tabela I deste termo 

se justifica na necessidade de atendimento de presentes e futuras demandas tendo em 

vista a manutenção e continuidade dos serviços prestados nas Unidades Escolares a 

citar: EEB DR PAULO CARNEIRO (SANTIAGO), EEB LUIS PACHECO DOS REIS (BARREIROS 

E CEI BARREIROS), EEB PROFª TOMÁSIA MENDONÇA FERNANDES (SERTÃO DA ESTIVA), 

EEB PROFº NERI MENDONÇA DE SOUZA E CEI PEQUENO SONHO (LARANJEIRAS), EEB 

PONTA DAS LARANJEIRAS E CEI MUNDO ENCANTADO (PONTA DAS LARANJEIRAS), EEB 

TAQUARAÇU (TAQUARAÇU), EEF HONORATA FREITAS (BARRANCA), EEF RIBEIRÃO DE 

PESCARIABRAVA E CEI GATO DE BOTAS (VARGINHA), CEI PEIXINHO COLORIDO 

(CARREIRA), CEI HORTÊNCIO BERNARDINO DE SOUZA (ESTIVA), pertencentes à Rede 

Municipal de Ensino por meio de sua Secretaria de Educação, no que se refere à 

preparação de alimentos para distribuição gratuita da Alimentação Escolar, e também, 

para suprir as necessidades de copa e cozinha nas sedes onde funcionam as Secretarias 

Municipais de Pescaria Brava: de Educação, de Assistência Social, de Desenvolvimento 

Econômico, Agropecuário, Pesca e Meio Ambiente, e de Saúde, nesta última, 

incluindo-se as Unidades Básicas, a seguir: UBS de Laranjeiras, ESF de Barreiros, 

Santiago e Sertão da Estiva, Centro de triagem Corona Vírus KM 37 e a Farmácia Básica 
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Barreiros. Serão beneficiados todos os servidores da administração pública no preparo 

dos seus lanches diários, 

e  mais de hum mil e duzentos alunos, com a faixa etária de três  e dezessete anos de 

idade, matriculados seja na Educação Infantil e ou Ensino Fundamental nas respectivas 

unidades escolares acima citadas, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos 

educandos, garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, 

conforme determina a Lei nº11.947/2009 que regulamenta o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), iniciativa do Governo Federal que contribui para o 

desenvolvimento, a aprendizagem e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos 

alunos da rede pública, respeitando o contido na Constituição Federal, que determina 

como dever do Estado a garantia de atendimento ao estudante, em todas as etapas da 

educação, por meio de programas suplementares em diversas áreas, inclusive na da 

alimentação. A aquisição dos materiais solicitados respeitará os quantitativos 

determinados por cada Secretaria Requisitante, de acordo com a tabela I constante 

neste Termo de Referência e as despesas pertinentes ao objeto do presente edital 

correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento vigente. 

  

2.2. Para a aquisição do objeto citado será empregada à modalidade de licitação 

denominada PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e, 

em especial as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, 

subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, da 

Lei Complementar nº. 123 / 2006, da Lei Complementar nº. 147/2014 e outras normas 

aplicáveis à espécie. 

 

2.3. O uso do Sistema de Registro de Preços para esta aquisição está fundamentado no 

inciso II do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, uma vez que a aquisição de bens com 

previsão de entregas parceladas será mais conveniente à Administração, e no inciso IV, 

uma vez que, pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo 

a ser demandado pelas Secretarias requisitantes.  

 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. O critério de julgamento das propostas será o menor preço unitário por item 

conforme tabela I constante no presente Termo de Referência.  

 

3.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela I constante no presente Termo 

de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 

interesse.  

 

3.3. Em cumprimento ao disposto no art. 47 da Lei Complementar nº 147/2014, deverá 

ser realizado certame exclusivo à participação de microempresas e empresas de 

http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais). 

 

3.4 - A proposta de preços deverá ser apresentada em formulário próprio (conforme 

anexo II). 

 

4. PRAZOS DE FORNECIMENTO E DE EXECUÇÃO  

 

4.1. O prazo para entrega dos itens que compõem o objeto desta licitação é imediato, 

contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.  

 

4.2. O encaminhamento da solicitação de fornecimento poderá ser efetuado mediante 

o envio, pelas Secretarias Requisitantes, de correspondência eletrônica (e-mail) ao 

correio eletrônico da Contratada constante na Ata de Registro de Preços assinada pela 

Contratada. A confirmação do envio da solicitação será aferida mediante o recebimento 

de relatório de confirmação de entrega, a ser automaticamente encaminhado pelo setor 

administrador de e-mails da Secretaria de Educação, independentemente do envio de 

confirmação de leitura e/ou recebimento por parte da Contratada.  

 

4.3. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo de fornecimento deverão ser 

encaminhados, via ofício, para o endereço eletrônico do responsável pelo recebimento 

indicado na solicitação de fornecimento, sendo obrigatória a menção ao item e ao 

Pregão a que se refere o pedido. 

 

4.4. O prazo de validade na data da entrega deverá corresponder às especificações dos 

itens acima listados. Não havendo caso expresso, o prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 6 (seis) meses, ou a 64 metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante. 

 

5. LOCAIS DE ENTREGA  

 

5.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues nos locais definido na solicitação de 

fornecimento, em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 07h30 às 12h00 e das 

13h00 às 16h30, considerando os endereços contidos na Tabela II, abaixo: 

 

         Tabela II 

 

Requisitante: Secretaria de Educação 

Unidade Escolar Localização/ Bairro 

CEI Hortêncio Bernardino de Souza Estiva 

CEI Peixinho Colorido Carreira do Siqueiro 

EEB Dr Paulo Carneiro Santiago 
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EEB Luís Pacheco dos Reis/ CEI 

Barreiros 
Barreiros 

EEB Neri Mendonça de Souza + CEI 

Pequeno Sonho 
Laranjeiras 

EEB Ponta das Laranjeiras + CEI Mundo 

Encantado 
Ponta das Laranjeiras 

EEB Taquaraçu Taquaraçu 

EEB Tomásia Mendonça Fernandes Sertão da Estiva 

EEF Honorata Freitas Barranca 

EEF Ribeirão de Pescaria Brava Varginha 

 

Requisitante: Secretaria de Assistência Social 

Sede da Secretaria de Assistência Social 

(anexo ao prédio da EEB Taquaraçu 
Taquaraçu 

Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário, Pesca 

e Meio Ambiente 

Sede da Prefeitura  
Rodovia SC 437, km 08 – Centro – 

Pescaria Brava 

Requisitante: Secretaria de Saúde 

Farmácia Básica Municipal Rodovia SC 437 - Barreiros 

 

5.2. A Contratada deverá entrar em contato com o responsável pelo recebimento 

indicado na solicitação de fornecimento para programar a entrega. 

 

6. GARANTIA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

6.1. O prazo de garantia mínima será de 03 (três) meses ou a fornecida pelo fabricante, 

a que for maior. Não havendo indicação expressa, será considerado como tal. 

 

 6.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item 6.1 deste Termo de 

Referência, consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações previstas na 

Lei nº 8.078/1990, observadas as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal 

8.666/93 e suas posteriores alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como 

dos encargos previstos à Contratada no Edital e seus Anexos.  

 

6.2.1. Conforme artigo 18, § 1º da Lei nº 8.078/1990, in verbis, “os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a 

que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo 

o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no 
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prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço”.  

 

6.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s)/material(is) pelo órgão licitante não exclui a 

responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) 

produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, 

posteriormente, garantindo-se a PREFEITURA DE PESCARIA BRAVA as faculdades 

previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/1990. 

 

6.4. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no 

momento da entrega, o objeto licitado será recebido provisoriamente para posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho 

e do respectivo documento fiscal.  

 

6.5. O produto/material que for entregue fora das condições estipuladas no Edital não 

será aceito, devendo ser substituído no prazo de até 5 (cinco) dias (úteis), sendo o ônus 

decorrente da substituição de responsabilidade da Contratada. 

 

7.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado pelo Município de Pescaria Brava em até 30 (trinta) dias 

após recebimento a apresentação da Nota Fiscal. A nota fiscal eletrônica deverá ser 

enviada no email institucional de cada secretaria requisitante: 

educacao@pescariabrava.sc.gov.br, saúde@pescariabrava.sc.gov.br, 

social@pescariabrava.sc.gov.br, gabinete@pescariabrava.sc.gov.br 

 em formato XML. 

 

7.2. Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome 

da proponente vencedora. 

 

7.3. O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados 

informados na Proposta Comercial e na Nota Fiscal Eletrônica. 

 

7.4. Das formas de reajuste: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 

previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que 

desequilibrem a relação econômica - financeira do preço registrado, e a fim de 

mailto:educacao@pescariabrava.sc.gov.br
mailto:saúde@pescariabrava.sc.gov.br
mailto:social@pescariabrava.sc.gov.br
mailto:gabinete@pescariabrava.sc.gov.br
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restabelecer as condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço poderá 

ser revisto. 

 

I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de 

mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de 

desoneração do compromisso; 

II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente 

revisará o preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente 

registrada. 

 

8. ENCARGOS DAS PARTES  

 

8.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  

 

8.2. A Contratante deve:  

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como realizar 

testes nos bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto 

contratado e o seu aceite.  

b) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais.  

c) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, pertinentes 

ao objeto, para a fiel execução do avençado.  

d) Informar à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do 

objeto.  

 

8.3 A Contratada deve: 

a)Fornecer à Contratante a quantidade dos produtos/materiais discriminada na 

respectiva Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido no item 4.1 do presente 

Termo de Referência.  

b) Corrigir, a suas expensas, quaisquer danos causados à Contratante e/ou a terceiros.  

c) Atender prontamente às exigências da Contratante inerentes ao objeto do 

fornecimento.  

d) Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da 

habilitação.  

e) Colocar à disposição da Contratante todos os meios necessários para comprovação 

da qualidade dos materiais/produtos, permitindo a verificação de sua conformidade 

com as especificações e exigências do Edital.  

f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação.  
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g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, tarifas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato.  

h) Responsabilizar-se para que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em 

embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento.  

i) Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio da Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou 

dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo 

o ônus referente.  

j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.  

k) Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive 

descarregamento dos materiais/produtos.  

l) Responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e 

comprometer-se pela destinação correta dos mesmos. 

 

9. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

 

9.1. Para o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação do objeto foram 

designadas pelos (as) Secretários (as) de cada Secretaria Requisitante, podendo ser 

auxiliado por outro servidor igualmente designado os (as) servidores: (as) abaixo:  

 

a) Fiscal 1 - Maria Aparecida Machado, matrícula 2113 – Cargo: Assistente Social - 
SEC. SOCIAL 
b) Fiscal 2 - Maria Clara Santos Garcia, matrícula 2123-Cargo: Nutricionista - SEC. 
EDUCAÇÃO 
c) Fiscal 3 - Juanita Alves Izidoro, matrícula 353 – Cargo: Assessora de Secretaria - 
SEC. SAÚDE 
d) Fiscal 4 - Murilo Romagna Marcelino, matrícula 1871- Cargo: Auxiliar 
Administrativo - SEC. AGRICULTURA 
 

9.2. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura de Pescaria Brava por meio 

das Secretarias Requisitantes, através de cada Fiscal nomeado, que determinará o que 

for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal, não excluindo 

nem reduzindo a responsabilidade do fornecedor/contratado, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará a 

corresponsabilidade do Poder Público, de seus agentes ou prepostos.  

 

9.3. Quaisquer exigências da fiscalização, dentro do objeto da licitação, deverão ser 



 

28 

 

prontamente atendidas pelo fornecedor/contratado, sem ônus para a Prefeitura de 

Pescaria Brava/SC. 

 

10.  VIGÊNCIA DA ATA  

 

10.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis. 

 

11.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

11.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/1993, 

na Lei nº 9.697/2012 e no Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil 

e criminal, às sanções estabelecidas no Edital. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 - Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou 

publicação do instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para 

a apresentação da proposta comercial, bem como, para se adequar às condições 

estabelecidas pela legislação vigente. 

 

Pescaria Brava, 12 de março de 2021. 

 

 

 

____________________________ 

DEIVID MONTEIRO TORQUATO 

Secretário Adjunto de Educação 

 

 

 

____________________________ 

RAQUEL CARDOSO DOS SANTOS 

Secretária de Assistência Social 

 

 

____________________________ 

MATHEUS DE SOUZA VICENTE 

Secretário de Saúde 

 

 

____________________________ 

PEDRO DE MEDEIROS 

Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, agropecuário, Pesca e Meio 

Ambiente 
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ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021PMPB 

 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
Referente ao Processo Licitatório nº. 19/2021 PMPB – Pregão Presencial nº. 14/2021 
PMPB 
 
 
A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob 
nº.___________________, por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, abaixo 
assinado, DECLARA, sob as penas da lei e em cumprimento ao disposto no Artigo 4º, 
Inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/2002, que tem plena ciência, aceita e cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital do Pregão Presencial n.º 
06/2021 PMPB do Município de Pescaria Brava/SC. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
..................................., ......de .......................de 2021. 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO III 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021PMPB 

 
   
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CF/88 
 
Referente ao Processo Licitatório nº. 10/2021 PMPB – Pregão Presencial nº. 14/2021 
PMPB 
 
 
A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob 
nº.___________________, estabelecida à 
_________________________________________, município de 
___________________/____, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu 
quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº. 9.854/99).  
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 
..................................., ......de .......................de 2021. 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(Representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021PMPB 

 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 
 
 
Referente ao Processo Licitatório nº. 19/2021 PMPB – Pregão Presencial nº. 14/2021 
PMPB 
 
 
A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob 
nº.___________________, estabelecida à 
_________________________________________, município de 
___________________/____, por intermédio de seu(ua) representante legal, Sr(a). 
______________________________, portador do Registro Geral nº. 
____________________ e inscrito no CPF sob o nº. _______________________, 
DECLARA: 
 
 
Sob as penas da lei, que encontra- se em conformidade com o art. 54, I, “a”, da 
Constituição Federal/88, e art. 43, I, “a”, II, “a”, da Constituição do Estado de Santa 
Catarina que não possui agente político detentor de mandato eletivo integrando seu 
quadro societário. 
 
Que o ato constitutivo é vigente. 
 
 
 
 
..................................., ......de .......................de 2021. 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO V 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021PMPB 
 

 
MODELOS DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
Referente ao Processo Licitatório nº. 19/2021 PMPB – Pregão Presencial nº. 14/2021 
PMPB 
 
 
Empresa:  
CNPJ:  
Endereço:  
Tel./e-mail:  
 
Apresentamos nossa proposta de preços visando o CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA POR “REGISTRO DE PREÇO” PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E 
COZINHA P13 E P45 (GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP), E CASCO DE BOTIJÃO COM 
CAPACIDADE DE P13 KG E P45 KG PRÓPRIOS PARA ADICIONAR GÁS DE COZINHA, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência integrante a este Edital – 
ANEXO I - Pregão Presencial nº 14/2021 PMPB de acordo com os valores abaixo: 
 

ITEM CARACTERÍSTICA DOS PRODUTOS UND 
QTD 

TOTAL 
MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

 Recarga de gás de cozinha, acondicionado 

em botijões, unidades lacradas com 

45kg.GÁS (LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO) 

UND 20   R$ 0,00 R$ 0,00 

2 

 Recarga de gás de cozinha, acondicionado 

em botijões, unidades lacradas com 

13kg.GÁS (LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO) 

UND 291   R$ 0,00 R$ 0,00 

3 
 Casco  de GLP P45 kg  para acondicionar 

em botijões gás de cozzinha. 
UND 4   R$ 0,00 R$ 0,00 

4 
 Casco  de GLP P13 kg  para acondicionar 

em botijões gás de cozzinha.  
UND 13   R$ 0,00 R$ 0,00 

VALOR TOTAL  R$ 0,00 

 
VALOR GLOBAL E POR EXTENSO: ........................(.......................).  
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OBSERVAÇÕES: 
 
- Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I; 
 
- Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros 
ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus 
anexos; 
 
- Conta para depósito dos pagamentos em nome da proponente: Banco: 
.........Agência...............Conta Corrente ...................... 
 
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
- Declaro que desde já, nos comprometemos a cumprir o prazo de entrega 
rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta 
Administração. 
 
 
 
 
..................................., ......de .......................de 2021. 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(Representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO VI 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021PMPB 

 

 
MODELOS DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA 
- ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 
 

 
Referente ao Processo Licitatório nº. 19/2021 PMPB – Pregão Presencial nº. 14/2021 
PMPB 
 
 
 
A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob 
nº.___________________, estabelecida à 
_________________________________________, município de 
___________________/____, por intermédio de seu(ua) representante legal, Sr(a). 
______________________________, portador do Registro Geral nº. 
____________________ e inscrito no CPF sob o nº. _______________________, 
DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para participação no Processo 
Licitatório nº. 19/2021 PMPB – Pregão Presencial nº. 14/2021 PMPB, que estou (amos) 
sob o regime de Microempreendedor Individual – MEI ou Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Porte - EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar n.º 
123/2006. 
 
 
 
 
..................................., ......de .......................de 2021. 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
Nome e assinatura do responsável 

(Representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO VII 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2021 PMPB 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021PMPB 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº.    /2021 
 
Aos ........ dias do mês de ....................... do ano de 2021, autorizado pelo Processo 
Administrativo 19/2021 PMPB – Pregão Presencial nº. 14/2021 PMPB, foi expedida a 
presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15°. da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações que, conjuntamente com as condições a seguir 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Órgão Gerenciador e o 
Detentor da Ata:  
 
1.DO OBJETO –CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR “REGISTRO DE PREÇO” PARA 
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E COZINHA P13 E P45 (GÁS LÍQUEFEITO DE PETRÓLEO 
- GLP), E CASCO DE BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE P13 KG E P45 KG PRÓPRIOS PARA 
ADICIONAR GÁS DE COZINHA, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência integrante a este Edital – ANEXO I. 
 
2.Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:................, CNPJ n° 
...........................representado pelo seu ....., Sr. ............ (qualificação), à saber: 
 
2.1.Descrição dos materiais: ................................. 
 
2.2.A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano a contar de sua 
assinatura.  
 
2.3.O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de 
uma via da Autorização de Fornecimento, conforme edital. 
 
2.4.O prazo para entrega dos itens é o estabelecido no Conforme consta no edital, 
inclusive nas condições lá estabelecidas, pelo Órgão Gerenciador, de cada pedido de 
fornecimento representado pela correspondente Autorização de Fornecimento.  
 
2.5.O pagamento será efetuado pelo Município de Pescaria Brava em até 20 (vinte) dias 
após recebimento a apresentação da Nota Fiscal. A nota fiscal eletrônica deverá ser 
enviada no seguinte e-mail saude@pescariabrava.sc.gov.br, 
educação@pescariabrava.sc.gov.br em formato XML.   
 
2.6.Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos 
trimestralmente, do ano vigente a licitação. 
 

mailto:saude@pescariabrava.sc.gov.br
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2.7.A despesa decorrente correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias 
vigentes:  
 
2.8.O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às sanções previstas 
no Edital de Pregão Presencial nº 14/2021 PMPB, que desta Ata faz parte integrante.  
 
2.9.O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
2.10.O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no Edital de Pregão Presencial n° 14/2021 PMPB. 
 
2.11.Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus 
dispositivos, o edital de Pregão Presencial n° 14/2021 PMPBe seus anexos com os 
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as 
presentes disposições.  
 
2.12.As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, 
serão dirimidas no Foro da Comarca de Laguna - SC, esgotadas as vias administrativas.  
 
2.13.A fiscalização das contratações será exercida pela Servidora Juanita Alves Izidoro, 
que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do 
art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto 
legal.  
 
2.13.1.Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos 
objetos, inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os 
objetos em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas 
que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante 
adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.  
 
2.14.Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 
pelo Sr. .........................., Prefeito Municipal de Pescaria Brava, e pelo Sr ................... 
Qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas.  
 
Pescaria Brava, ....... de .............. 2021.  
 
 
 
 
Órgão Gerenciador                                                                  Detentor da Ata  
Município de Pescaria Brava                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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..................................................... 

Prefeito Municipal 
Repres. Legal 

 
 
 
 
Testemunhas  
 
 
__________________________                                     __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


