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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º  PMC 21/2019 
 
A presente licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE, de acordo com Inciso I, Art. 48 da LC 123/06. 
 
 
O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n.º 
83.102.384/0001-80, com sede na cidade de Canoinhas/SC, na Rua Felipe Schmidt nº 10, centro, torna público que 
fará realizar, na sede da Prefeitura do Município, a abertura das propostas, relativamente ao Edital de Concorrência 
Pública de Registro de Preços para a aquisição parcelada de materiais de limpeza, conforme descrito no objeto a 
seguir: 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E 
COZINHA, COPOS PARA AGUA, LIMPADOR DE PISO CONCENTRADO, PAPEL TOALHA, DETERGENTE 
CONCENTRADO EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, 
POLÍCIA CIVIL E MILITAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme ANEXO I. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PRECO POR ITEM 
 
REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: FORNECIMENTO DE MATERIAL A PREÇO UNITÁRIO. 
 
DAS DATAS, LOCAL E HORÁRIOS.   
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 08:30 do dia 18/11/2019, NO PROTOCOLO GERAL DESTA 
PREFEITURA. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: a partir 
das 08:45 do dia 18/11/2019. 
 
LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, SITO A RUA FELIPE SCHMIDT, 10 –CENTRO – 
CANOINHAS-SC.  
 
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 
136/2005.               
 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS JULGAMENTOS: www.diariomunicipal.sc.gov.br e 
www.pmc.sc.gov.br;  
 
O EDITAL PODERÁ SER CONSULTADO E RETIRADO, NO SITE WWW.PMC.SC.GOV.BR NO LINK LICITAÇÕES. 
INFORMAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO A RUA FELIPE SCHMIDT, 10 – CENTRO, NO 
HORÁRIO DAS 8H00MIN ÀS 12H00MIN  DAS 13H00 ATÉ ÁS 17H00MIN OU PELO FONE (47) 3621 7705. 
 
1. DOS DOCUMENTOS  INTEGRANTES 
1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - RELAÇÃO DOS ITENS 

ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO III - MODELO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  

 ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AO EDITAL 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO ART. 17 DA LEI FEDERAL 13.707/2018 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.pmc.sc.gov.br/
http://www.pmc.sc.gov.br/
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2. DO OBJETO  
2.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E 
COZINHA, COPOS PARA AGUA, LIMPADOR DE PISO CONCENTRADO, PAPEL TOALHA, DETERGENTE 
CONCENTRADO EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS, 
POLÍCIA CIVIL E MILITAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES.  
 
2.2. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VIGERÁ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO 
3.1. O fornecimento deverá ser executado de acordo com as prescrições contidas no Termo de Referência – Anexo I, 
segundo programação previamente estabelecida pelas secretarias da prefeitura e fundos municipais. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar da presente licitação, as empresas regularmente constituídas, que satisfaçam as 
condições do presente Edital; 
4.2. Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo suspensão do 
direito de licitar ou contratar com Administração Pública; 
4.3. A participação na Licitação, implica na aceitação inconteste de todos os termos deste Edital e dos demais 
Documentos que o complementam. 
 
4.4. A presente licitação é destinada EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, de acordo com Inciso I, Art. 48 da LC 123/06. 
 
5. DA FORMA  DE  APRESENTAÇÃO  DOS  ENVELOPES 
5.1. OS ENVELOPES “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA deverão ser apresentados, 
separadamente, em envelopes lacrados, contendo os seguintes dizeres na parte externa: 
 
5.1.1. ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. PMC 21/2019 
DATA DE ABERTURA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
5.1.2. ENVELOPE B – PROPOSTA: 
ENVELOPE “B” - PROPOSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. PMC 21/2019 
DATA DE ABERTURA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
5.2. APÓS A ENTREGA DOS ENVELOPES ESTES NÃO PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS OU 
COMPLEMENTADOS; 

          5.2.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do licitante que 
poderá inserir as informações faltantes, desde que não prejudique a licitação e esteja presente na abertura dos 
envelopes. 
 
6. DO CONTEÚDO  DOS ENVELOPES 
6.1. O Envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão conter a documentação de que trata o item 7, 
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Documentos de Habilitação. 
6.2. O Envelope “B” - deverá conter a Proposta da licitante acompanhada da Planilha de preços unitários, conforme 
instruções constantes no Anexo IV e de acordo com o disposto no item 9. 
 
7. DO ENVELOPE  “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens 7.4 a 7.9, ou os 
documentos elencados no item 7.3. 
7.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante: 
7.2.1.   a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
7.2.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
7.2.3. a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referentes à filial; 
7.2.4. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão; 
7.2.5. o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 
7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, por um dos membros da Comissão, ou por 
publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraído via internet. 
7.3.1. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio 
documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de sua expedição e a data limite para entrega 
dos envelopes. 
7.3.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente 
por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
7.3.3.   Na hipótese de superveniência de fato impeditivo da habilitação, obriga-se o licitante a declará-la, sob pena 
de sujeitar-se às penalidades previstas no item 16.6. e seus subitens. 

 
7.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA, CUJO OBJETO SOCIAL  DEVERÁ 
SER COMPATÍVEL COM O OBJETO LICITADO, CONSISTIRÁ EM: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
b) 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, 
ou; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício, ou; 
d)  Decreto de  autorização, em  se  tratando de  empresa ou  sociedade estrangeira em funcionamento no país. 
e)  Para Microempreendedor Individual: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
7.5. REGULARIDADE FISCAL 
A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL CONSISTIRÁ EM: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, através de 
certidões expedidas Pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade, expresso na própria 
certidão ou, na hipótese das certidões não trazerem o prazo de validade, que elas tenham sido expedidas há, no 
máximo, 90 (noventa) dias, composta de: 
c1) Certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à divida ativa da união, nela abrangidas as 
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal; 
c2) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
c3) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal. 
d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação do 
CRS - Certidão de Regularidade de Situação, dentro do seu período de validade; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n

o
 5.452, de 

1
o
 de maio de 1943. (Exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e alterações anteriores). 

 
Observação: A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de todos os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas e disponibilizadas em um único documento. A unificação das 
Certidões Negativas está prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014. 
 
7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.6.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, firmado por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, 
comprovando que a licitante já forneceu produto da mesma espécie do licitado. 
 
7.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
DE FORMA A DEMONSTRAR A PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, OS LICITANTES 
DEVERÃO APRESENTAR: 
7.7.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios.  
7.7.1.1 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no 
SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por 
Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro 
profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 
7.7.1.2 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 
7.7.1.3 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND 
DNRC 107/08, deverão apresentar:  
a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil); 
b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil); 
c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil); 
d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil); 

7.7.2 - Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial (deverá constar obrigatoriamente as 
palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso de não constar na certidão o seu 
prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de noventa dias da data de abertura dos envelopes. 

Obs: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º de Abril de 
2019, a certidão do modelo “falência e concordata e recuperação judicial” deverá ser solicitada também no sistema 
eproc. Portanto a certidão referida no item 7.7.2 e a certidão obtida através do sistema eproc deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

7.8 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU 
EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)  
7.8.1 - Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverão apresentar 
juntamente com os documentos de habilitação os documentos abaixo: 
7.8.1.1 – Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de ME/EPP, conforme 
modelo constante no anexo XI deste edital; 
7.8.1.2 - Certidão simplificada da Junta Comercial, emitida há menos de 90 dias da data prevista para abertura das 
propostas, na qual deverá comprovada esta condição. 
 
7.8.2 DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 
7.8.2.1 - As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista 
(item 7.5, “c1”, “c2”, “c3”, “d” e “f”), mesmo que apresente alguma restrição. 
7.8.2.2 - No caso de ME, EPP ou EIRELI ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na 
comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeitos de negativa. 
7.8.2.3 - As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior 
assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas 
no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. º 8.666/1993. 
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7.8.2.4 - Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da proponente, a Comissão 
de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por meio dos meios 
usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial).  
7.8.2.5 - Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 7.8.2.1, serão convocadas as 
ME, EPP ou EIRELI remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 7.8.2.1, segundo a ordem de 
classificação. 
 
7.9 -  DECLARAÇÕES 
7.9.1 - Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme anexo VI.  
7.9.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo V deste edital.  
7.9.3 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas. 
Declaração, conforme modelo assinado pelo representante legal da licitante, atestando a não existência de nenhum 
sócio da empresa, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou 
parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possua em seu 
quadro social, nenhum Servidor do Município, ficando sujeita às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua 
declaração, conforme anexo VII. 
7.9.4 – Declaração da licitante quanto ao conhecimento e atendimento ao edital, anexo VIII. 

7.9.5 – Declaração da licitante quanto ao atendimento à vedação disposta no Artigo 18, XII, Lei Federal 
13.080/2015, conforme modelo constante no anexo IX. 
7.9.6 – Declaração solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condição de ME/EPP, conforme modelo 
constante no anexo XI deste edital; 
 
8. ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
8.1. Em data e horário designados para abertura dos envelopes no local indicado, a Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal de Administração dará início à abertura dos Envelopes “A”. 
8.2. No início da sessão, precedendo a abertura dos Envelopes, a Comissão de Licitação identificará os respectivos 
representantes das empresas Licitantes. 
8.3. Recomenda-se o comparecimento de representantes das empresas Licitantes nas sessões públicas; 
8.4. As empresas Licitantes poderão se fazer representar por um Diretor, por um de seus Sócios, por um Procurador 
ou por um Representante credenciado por carta. 
8.4.1. Quando a empresa for representada por um Diretor ou por um de seus Sócios, deverá ser apresentado o Ato 
Constitutivo, em original ou cópia autenticada. 
8.4.2. Quando a empresa for representada por Procurador deverá ser apresentada procuração no original ou cópia 
autenticada; 
8.4.3. No caso de Representante, deverá ser apresentada carta de credenciamento em original ou cópia 
autenticada. 
8.5. Os documentos do Envelope “A” serão rubricados, inclusive os envelopes, juntamente com os representantes 
presentes. Da mesma forma será rubricado o envelope que irá guardar os Envelopes “B”, lavrando-se Ata 
circunstanciada. 
8.6. Os envelopes dos licitantes inabilitados e aqueles que porventura forem entregues à Comissão após o horário 
estabelecido no preâmbulo deste Edital, poderão ser retirados pelos interessados após a abertura dos envelopes 
proposta. Se o(s) envelope(s) não for (em) retirado(s) nos 15 (quinze) dias subseqüentes, a Comissão o(s) inutilizará, 
independente de qualquer aviso ou notificação. 
8.7. O julgamento quanto à habilitação, bem como a data e horário para abertura do Envelope “B” – Propostas serão 
publicadas uma única vez, no Diário Oficial do Estado, facultado sua divulgação na internet através do site realizados 
da forma descrita abaixo: 
8.7.1. Caso haja a presença de todos os representantes legais das empresas licitantes, a Comissão poderá, a seu 
critério, proceder ao julgamento da “Habilitação” no Ato da abertura dos Envelopes “A”. Se todos os representantes 
concordarem com o resultado e desistirem expressamente da interposição de recurso, quanto ao julgamento 
proferido, a Comissão procederá a abertura dos Envelopes “B” – Proposta, das empresas habilitadas, em sessão 
realizada imediatamente após o encerramento e lavratura da Ata da primeira sessão. 
8.8. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertos os Envelopes “B” – Proposta, não cabe 
desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
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conhecidos após o julgamento. 
 

  9. DO ENVELOPE  B - PROPOSTA 
9.1. No envelope propostas deverá ser apresentado:  
a) 01 (uma) via, a qual deverá ser preenchida e impressa, através do programa Pública-Cotação, que será 
disponibilizado pela Prefeitura do Município de Canoinhas aos interessados no site www.pmc.sc.gov.br, no link 
licitações.  
b) 01 (um) CD ou pen drive (preferencialmente CD pois existe a possibilidade de que as propostas não sejam abertas 
no dia devido a eventuais manifestações de recursos com relação a habilitação das licitantes) contendo a proposta 
de preços, devidamente gravada. 
9.2. Os preços deverão incluir todas as despesas com o fornecimento dos produtos, inclusive frete até Canoinhas, 
entre outros; 
9.2.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
9.3.      A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 
9.3.1. do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contado da data da abertura da proposta – 
  Envelope “B” até a assinatura da ata, quando os preços serão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses.  
9.3.2. do prazo de pagamento de 30 (trinta) dias, após a liquidação da Nota fiscal, que deverá ser emitida após a 
entrega dos materiais. 
9.3.3.   do prazo de entrega que será parcelada, de acordo com a necessidade das Secretarias e Fundos da 
Prefeitura do Município de Canoinhas/SC, e cada parcela será entregue em no máximo 10 DIAS após recebimento 
da autorização de fornecimento. 
9.4.      A Comissão recomenda aos Licitantes que façam constar de suas propostas nome e qualificação da pessoa 
com poderes para firmar a Ata de Registro de Preços com a Prefeitura Municipal de Canoinhas. 
 
10. DA ABERTURA DA PROPOSTA – ENVELOPE “B” 
10.1. Em data, local e horário designados, em sessão pública, serão abertos os Envelopes “B” – Proposta, sendo 
rubricados todos os documentos e envelopes pelos representantes presentes e pela Comissão. 
10.2. Por ocasião da abertura das propostas, lavrar-se-á Ata, que deverá conter as ressalvas pernitentes 
apresentadas pelos representantes presentes e pela Comissão. 
10.3. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer 
providências posteriores tendentes a sanarem falhas ou omissões que as ofertas apresentem. 
 
11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. Será considerado vencedor o Licitante que apresentar MENOR PREÇO POR ITEM. 
11.2. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem as exigências do Edital e seus anexos ou da 
legislação aplicável, e em especial as que: 
11.2.1. estiverem em desacordo com as exigências contidas no item 9; 
11.2.2. forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
11.2.3. basearem seus preços nos de outros concorrentes ou oferecerem reduções sobre as propostas mais 
vantajosas; 
11.2.4. impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital; 
11.2.5. apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis: 
11.2.6. apresentarem informações inverídicas; 
11.2.7. apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das informações a que se destinam; 
11.2.8. não atenderem as diligências realizadas, dentro do prazo estipulado. 
11.2.9. não comprovarem sua condição de ME, EPP ou EIRELI. 
11.3. Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas serão convocados os licitantes empatados, através de 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina, para que seja realizado sorteio, em sessão 
pública, em dia e hora previamente fixados. 
 
12 – DO PREÇO FINAL 
12.1 – O preço final a ser praticado pela licitante no fornecimento dos produtos deste pregão será o menor lance 
oferecido pela vencedora na fase de lances, registrado no histórico do pregão (lances/lote), assinado pelo pregoeiro e 
representante da licitante. 

http://www.pmc.sc.gov.br/
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13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 
o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.2 – A ata de registro de preços será formalizada, com observância das disposições do Decreto n.º 136/2005 de , e 
será subscrita pelo Sr. Prefeito. 
13.3 – Será registrado o menor preço por item. 
13.4 – A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1 O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal, que deverá ser emitida 
após a entrega dos produtos. 
14.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
 
15. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 
15.1 – Os produtos licitados deverão ser entregues pela vencedora, diretamente na Prefeitura, Secretarias, Fundos 
ou Fundações solicitantes, em no máximo 10 (dez) dias a contar do recebimento da autorização de fornecimento. 
15.2 – As entregas serão realizadas de forma parcelada, em pequenas quantidades, conforme necessidade. 
 
16. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 
16.1 - Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 
a) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as contratações 
decorrentes do registro; 
b) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do objeto da 
licitação. 
c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de procedimento fraudulento, 
devidamente comprovado; 
d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor; 
16.2 – A Prefeitura, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio processo que deu origem à 
contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a rejeição da recusa e 
conseqüente aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser franqueado o 
contraditório e a ampla defesa. 
16.3 - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o atraso na 
entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatário(s) submeter(em) os fatos, por escrito a 
Prefeitura, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para análise e decisão, 
desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material. 
 
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
17.1. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo: 
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte; 
b) falir ou dissolver-se; ou  
c) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 
 
18. DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
18.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
Nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  
18.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  
18.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o 
novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de 
Administração para alteração, do preço da Ata.  
 
19. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – AUMENTO E SUPRESSÃO 
19.1 - O contrato/ata pode ser alterado(a) nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.  
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19.2 - A empresa vencedora obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, que, a critério da Administração, se façam 
necessários, ou a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes, conforme disposto nos parágrafos 
1° e 2°, inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.  
19.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto as supressões 
resultantes de acordo entre as partes. 
 
20 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
20.1 - Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela fiscalização da execução da 
entrega dos produtos, objeto deste Edital os servidores nomeados pela Portaria Nº 241/2019, aos quais compete o 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando aos gestores às ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 
20.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
20.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a 
responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando 
esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a 
fiscalização; 
20.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
20.5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
21. DAS PENALIDADES E MULTAS 
21.1 – A Contratada que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 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 o Município de Canoinhas e será descredenciado do 
sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
21.2 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa vencedora ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
a) advertência;  
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;  
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
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desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais severa.  
 
b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 
seguintes hipóteses:  
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a prestação 
dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injustificado, limitada 
sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da 
Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 
irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. 
Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, 
configurando-se inexecução do contrato.  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  
 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, bem como, 
impedimento da participação da sancionada em procedimentos promovidos pela Administração, para as condutas a 
seguir discriminadas:  
c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;  
c.2) não mantiver sua proposta;  
c.3) abandonar a execução do contrato;  
c.4) incorrer em inexecução contratual.  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para as 
seguintes condutas:  
d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  
d.2) apresentar documento falso;  
d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  
d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo;  
d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  
d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, 
em especial infrações à ordem econômica;  
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  
 
21.3 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.  
21.4 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas nos 
incisos b.1 e b.2.  
21.5 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa 
Catarina, para a devida averbação.  
21.6 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela licitante vencedora ou, se 
insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  
21.7 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de 
Canoinhas.  
21.8 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de 
Canoinhas dos prejuízos, não eximindo a empresa vencedora do dever de integral indenização, caso a referida 
sanção pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado. 
 
22.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
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22.1 – Até dois Dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
22.1.1 - Caso a licitante estiver impossibilitada de efetuar pessoalmente o protocolo no Setor Oficial de Protocolos da 
Prefeitura poderá encaminhar via Correios, endereçado ao Setor de Licitações da Prefeitura, que ao receber 
encaminhará ao setor de Protocolo para as providências, com carta de aviso de recebimento, afim de comprovar o 
envio da sua manifestação. 
22.1.2 - As impugnações também serão aceitas e recebidas até dois dias úteis antes da data fixada para o fim do 
recebimento das propostas quando enviadas através do sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: 
https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, devendo ser juntados todos os documentos que fundamentam 
tais impugnações. 
22.2 – A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
22.3 - Dos atos da Comissão cabem recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos seguintes casos: 
22.3.1 - Habilitação ou inabilitação do licitante; 
22.3.2 - Julgamento das Propostas; 
22.4 - Interposto o recurso contra Ato da Comissão, os demais licitantes serão comunicados, através de publicação 
no Diário Oficial do Município de Canoinhas, e poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
22.5 - A intimação do ato referido no subitem 22.3 poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, lavrada 
em ata, desde que presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que foi adotada a decisão ou mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 
22.6 - Os recursos previstos no subitem 22.3 terão efeito suspensivo. 
22.7 - Caberá ainda representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico. 
22.8 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do 
processo estejam com vista franqueada ao interessado.  
22.9 - Para efeito de contagem de prazos legais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e serão 
considerados dias úteis aqueles em que houver expediente público normal na Prefeitura do Município de Canoinhas. 
22.10 – Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser endereçados ao Pregoeiro e protocolados no Setor 
Oficial de Protocolos desta Prefeitura.  
22.10.1 - Caso a licitante estiver impossibilitada de efetuar pessoalmente o protocolo no Setor Oficial de Protocolos 
da Prefeitura poderá encaminhar via Correios, endereçado ao Setor de Licitações da Prefeitura, que ao receber 
encaminhará ao setor de Protocolo para as providências, com carta de aviso de recebimento, a fim de comprovar o 
envio da sua manifestação. 
22.10.2 – Os memoriais dos recursos e contrarrazões também serão aceitos e recebidos quando enviados através do 
sistema informatizado 1Doc, com acesso ao link: https://canoinhas.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, devendo ser 
juntados todos os documentos que fundamentam tais recursos. 
22.11 – Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado no 
item anterior. 
 
23. DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1 - Ao apresentar os envelopes “A” e “B”, fica subentendido que o licitante aceite, irrestritamente, todas as 
condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 
23.2 - O Município de Canoinhas não receberá propostas protocoladas após o horário estabelecido neste edital. 
23.2.1 - No caso de entrega dos envelopes através de empresa especializada, somente será aceito quando os 
envelopes, nos termos do item 04, forem acondicionados em outro envelope, e entregues diretamente no Setor de 
Protocolo, sito à Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro – CANOINHAS-SC. 
23.3 - O Município de Canoinhas poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
23.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Município de 
Canoinhas poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. 
23.5 - A Comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, desde que manifestadas 
por escrito, através do Protocolo Geral ou do fax (047) 3621-7705, até 05 (cinco) dias antes da data estabelecida 
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para a entrega dos envelopes. 
23.6 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em 
qualquer fase da Licitação. 
23.7 - É facultada a Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da Proposta. 
23.8 – Os atos relativos as repostas de impugnações e recurso e resultado da licitação será publicado no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catariana no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br. 
23.9 - Informações sobre o andamento da licitação e resultados de julgamentos poderão ser obtidas nos dias úteis, 
das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min horas, no endereço constante do preâmbulo do Edital ou 
através do telefone (047) 3621 – 7705. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   __________________________ 
         GILBERTO DOS PASSOS 
                    Prefeito 
 
 
 
 

   
 
 

                                                      Canoinhas, 15/10/2019. 
 
 
 
 
                              _____________________________ 

                          WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI 
                                      Assessor Jurídico 
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ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  XXX 
 

Aos xx dias do mês de xxxxxxxxxx  do ano de 201x (xxxxxxx), compareceram, de um lado o(a) O  MUNICÍPIO DE  
CANOINHAS,  ESTADO  DE SANTA  CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  
83.102.384/0001-80, com  sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  
representada  por  seu  Prefeito,  Sr. Gilberto dos Passos, brasileiro, solteiro, radialista, residente  e domiciliado, à 
Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF 
n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final  assinado, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as 
empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. xxxx/20xx, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando 
o(a) xxxxxxxx, em conformidade com as especificações constantes no Edital. 
 
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de 
acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal 
nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: XXX 
(Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Condições de Pagamento: xxxxxxxxxx 
 
Prazo de Entrega: xxxxxxxxx 
 
Local de Entrega: xxxxxxxxxxx 
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ANEXO III - Modelo de Ordem de Fornecimento 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
 
CNPJ: 83.102.384/0001-80              Telefone: 0xx47 3621-7700 
RUA FELIPE SCHMIDT, 10 
C.E.P 89.460-000 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
Nr.:              /2019 

Processo Administrativo: 
Processo de Licitação 
Data do Processo 

CONCORRÊNCIA 
Nr.:      /2019 - CC 

(Empenho nr:            ) 
 

Fornecedor:                                                                    Código:               Telefone: 
Endereço:                                                                                                   Banco: 
Cidade:                                                                                                       Agência: 
CNPJ:                                                                                                         Conta Corrente: 

 

Prezados Senhores, 
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. 
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no               
Processo Licitatório. 

 

Órgão:                                                                                                                                                
Unidade: 
Centro de Custo: 
Dotações Utilizadas:                                                             Saldo: 
 
 
 
Condições de Pagto: 
Prazo de Entrega: 
Local de Entrega: 
Objeto da Compra: 
 
 
Observações: 

 

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço 
Unitário 

Preço Total 

 

 
 
(Valores expressos em Reais R$) 

Total Geral: 
Desconto: 
Total: Líquido: 

 

 
 

Canoinhas,        de                      de 2019 
 
--------------------------------------------------------------- 
                                                                                                        
                                                                                                      Responsável pelo Setor de Compras 
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 ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. PMC 21/2019 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
(Local e Data). 
(Nome do Declarante). 
 

                                      ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. PMC 21/2019 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº. 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 8666/93. 
(Local e Data) 
(Nome do Declarante) 

OBS.: 1 - Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
                                 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. PMC 21/2019 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, 
Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como 
também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município. 
(Local e Data) 
(Nome do Declarante) 
 
 

                                 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. PMC 21/2019 
 (Nome da Empresa) 
........................................................................................................................................., CNPJ nº .............................................., sediada em 
........................................................, Declara para todos os fins de direito, que conhece as especificações do objeto e os termos constantes no 
Edital de CONCORRENCIA Nº PMC 21/2019 da Prefeitura do Município de Canoinhas e seu(s) ANEXOS,  e que, concorda com todos os termos 
constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive 
com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.  
 (Local e Data)  
Assinatura do Representante Legal 

 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO - ARTIGO 17, XI, LEI FEDERAL 13.707/2018 

CONCORRENCIA PÚBLICA N.º PMC 21/2019 
 (Nome da Empresa), CNPJ Nº (000), sediada, (Endereço Completo), em atendimento à vedação disposta no Artigo 17, XI, Lei Federal 
13.707/2018, declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 
(Local e Data) 
________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO XI 

 

ANEXO XI - DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006. 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º  PMC 21/2019 
 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara que, através de seu(s) 
responsável(is) legal(is) Sr.(s.) ___________________________________, que: 

01 - Quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto 
na Lei Complementar 123/2006. 

02 – Afirmamos que estamos enquadrados na condição (     )ME/(     )EPP, portanto 
temos, legalmente, o direito de participar da Licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei 
Complementar 123/2006. 

 
 

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

Local e data. 

 
 
 
 


