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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 12/2020 
  
  
GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas – Estado de Santa Catarina, torna público para 
conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", a 
ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme condições estabelecidas no presente Edital e 
de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº. 016/2015 e, subsidiariamente, a 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e 
pertinente à matéria.   

 
Serão recebidas propostas para AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS OBJETOS TAIS 
COMO: CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL COM MESA CENTRAL, CONJUNTO GUARDA TUDO – 18L, BALCÕES 
PLANEJADOS, CARRINHO DE BEBE, CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS, OUTROS, DESTINADOS AOS 
CEI’S EMILIA FERRERO, VINICIUS DE MORAES, CECILIA MEIRELES E CARLOS DRUMOND DE ANDRADE. 

 
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site do Banco do Brasil S/A 
http://www.licitacoes-e.com.br/. 
  

 
INÍCIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: às 08h00min do dia 31 de Janeiro de 2020. 

 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14h00min do dia 11 de Fevereiro de 2020. 
 
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h00min do dia 11de Fevereiro de 2020. 
 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 15h00min do dia 11 de Fevereiro de 2020. 

 
   
TEMPO DE DISPUTA POR LOTE: Fase inicial de lances, com tempo de encerramento determinado pelo Pregoeiro, 
acrescido do tempo aleatório, determinado pelo sistema, que pode variar de 1 segundo a 30 minutos.   
  
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF.  
 
DA PROPOSTA INICIAL NO SITE: AO CADASTRAR A PROPOSTA INICIAL NO SITE, A LICITANTE DEVERÁ 
INFORMAR A MARCA, MODELO E VERSÃO DO EQUIPAMENTO OFERECIDO. 
 
 1 DO OBJETO  
1.1. O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS OBJETOS 
TAIS COMO: CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL COM MESA CENTRAL, CONJUNTO GUARDA TUDO – 18L, 
BALCÕES PLANEJADOS, CARRINHO DE BEBE, CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS, OUTROS, DESTINADOS 
AOS CEI’S EMILIA FERRERO, VINICIUS DE MORAES, CECILIA MEIRELES E CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 
conforme os itens especificados no Anexo I deste edital. 
  
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que atendam a todas as exigências constantes neste Edital.  
2.2 Estão impedidas de participar da presente licitação:  
2.2.1 As empresas suspensas do direito de licitar com a Administração Municipal de Canoinhas - SC, cujo conceito 
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e 
as fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do impedimento;  
2.2.2 Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração, Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange 
a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as 
fundações por ela instituída e mantida em qualquer estado da federação;  
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3. DO PROCEDIMENTO  
3.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança, 
criptografia e autenticação. Em todas as suas fases, terá apoio técnico do Banco do Brasil S/A, e operacional da 
Coordenadoria de Licitações desta prefeitura.  
3.2 O certame será realizado através da utilização do aplicativo "Licitações", do Portal Eletrônico do Banco do Brasil 
S.A., sendo os trabalhos conduzidos por funcionário da Secretaria Municipal de Administração, denominado "Pregoeiro", 
com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da 
licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.  
3.3 O licitante deverá fazer o seu credenciamento junto ao Banco do Brasil, em qualquer agência, podendo obter 
informações através da INTERNET, acessando o seguinte endereço: www.licitacoes-e.com.br - Sistema Licitações.   
3.3.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida junto a quaisquer Agências do Banco do Brasil S.A.  
 3.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros.  
3.5 O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico.  
3.6 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.  
3.7 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital. O 
licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico.  
3.8 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando a 
prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou da 
desconexão deste.  
  
4 DA PROPOSTA  
4.1 A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:  
4.1.1 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional;  
4.1.2 Deverá constar obrigatoriamente e de forma expressa a marca, modelo dos produtos propostos.  
4.1.3 Deverão ser propostos produtos, em quantidade e especificação conforme exigências mínimas do Edital. O envio 
de proposta pressupõe o atendimento integral a todas às exigências do Edital, ficando obrigada a empresa 
proponente, no caso de vencedora, a entregar produto idêntico ao solicitado no ato convocatório, não podendo 
alegar desconhecimento ou erro, e no caso de descumprimento desta previsão, poderá ser declarada inidônea 
para contratar com a Administração Pública.   
4.1.4 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.  
4.1.5 O prazo de entrega dos produtos será de até 15 (quinze) dias consecutivos, após o recebimento da 
autorização de fornecimento. 
4.1.6 Na omissão dos prazos estipulados nos itens 4.1.4 e 4.1.5, considerar-se-ão àqueles estabelecidos neste Edital.  
4.1.7 É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se for alegado erro, e 
aceito pelo Pregoeiro, quando será registrado em ata, podendo o licitante retificar sua proposta.  
4.1.8 Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e para-fiscais), fornecimento mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, 
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não 
especificada neste Edital.  
4.1.9 Serão desclassificadas as propostas manifestadamente inexeqüíveis conforme inciso II do artigo 48 da lei Federal 
Nº. 8666/93, que estejam incompletas, isto é, não contiverem informação(ões) suficiente (s) que permita (m) a perfeita 
identificação do material licitado, conflitantes com as normas deste Edital, ou ainda, com a legislação em vigor.  
  
5 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
5.1 Até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, o licitante deverá inserir sua proposta inicial dentro do sistema.  
Após terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando 
o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.  
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5.1.1 O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem 
como as que ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis.  
5.2 Aberta à etapa competitiva, conforme determinação no preâmbulo deste Edital para "início da sessão de disputa 
de preços", os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão. A cada 
lance ofertado o participante será imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.  
5.3 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no 
sistema.  
5.3.1 O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na etapa de abertura das propostas.  
5.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.  
5.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.  
5.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação 
no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  
5.6.1.  Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa aos licitantes, mediante mensagem eletrônica via sala de disputa, 
divulgando data e hora da reabertura da sessão.  
5.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido 
pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente, determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
5.8 Encerrada a fase de recebimento de lances o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como 
decidir sobre a sua aceitação.  
5.9 O Pregoeiro anunciará o licitante vencedor, após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando 
for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  
5.10 Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual do lote, a empresa vencedora encaminhará, imediatamente 
via e-mail para o endereço licitações-e.com.br, os documentos relativos à habilitação, constantes no item 4 – DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo 
de 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data da sessão pública virtual.  
5.11 É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções previstas na Lei 10.520.  
5.12 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 
estimado para a aquisição do bem.  
5.13 Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará a proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições 
habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  
5.13.1 Na situação a que se refere este item o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor.  
5.13.2 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes.  
  
6 DOS RECURSOS  
6.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando 
sua intenção com registro da síntese das suas razões durante 24 (vinte e quatro) horas após o pregoeiro declarar o 
vencedor do lote, sendo-lhe facultado juntar documentação adicional que entender necessário, no prazo de 03 (três) dias 
úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
6.2 A imediata manifestação, na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade deste e importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame.  
  
7 DA HABILITAÇÃO  
7.1 Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o menor preço por lote. 
Todos os documentos deverão estar dentro de seus respectivos prazos de validade e serão encaminhados por e-mail, 
imediatamente, com posterior remessa dos originais ou cópias autenticadas ao Pregoeiro, observado o prazo 
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estabelecido no subitem 5.10 deste Edital:  
 
7.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART.28)  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Requerimento de empresário no caso de empresário individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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. 
Devendo ser respeitadas as exigências estabelecidas Parágrafo Único do artigo 16 do Regulamento da Licitação na 
Modalidade Pregão. 
f) Para Microempreendedor Individual: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
7.1.2  HABILITAÇÃO FISCAL (ART.29)  
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: 
c.1) 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; 
c.2) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
c.3) 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). 

 
7.1.3  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30)  
7.1.3.1. Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que 
a licitante já forneceu produto semelhante ao edital. 
 
7.1.4  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA: (ART.31)  
7.1.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios.  
7.1.4.2 – No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (sociedade 
empresária em geral) deverão apresentar da empresa, devidamente registrado pelo órgão competente, com o Termo de 
Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato Constitutivo da sociedade, e 
também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis ou outro profissional, legalmente habilitado perante o Conselho 
Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.  
7.1.4.3 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá ser 
apresentado por publicação no Diário Oficial. 
7.1.4.4 - 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. 
7.1.4.5 – O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitação econômico-financeira deverá apresentar a 
Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua substituta, a Declaração 
Única do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha sido constituído no mesmo exercício do lançamento da licitação, deverá 
apresentar os relatórios mensais de receita bruta, assinados pelo próprio Micro Empreendedor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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7.1.4.6 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 
7.1.4.7 - 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). 
 
Obs:  Até  120 dias após  encerrado o  exercício social, será  aceito o  balanço do  penúltimo exercício; após este 
prazo, ou seja, a partir do dia 01 de maio, deverá obrigatoriamente ser apresentado o balanço do último exercício, 
inclusive para as Empresas optantes SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, de acordo com o 
prazo legal fixado pelo Código Civil, art. 1.078. 
 
7.1.4.8 - 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 7.1.4.8 e a certidão obtida através do sistema eproc deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 
 
7.1.5 DECLARAÇÕES  
7.1.5.1 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo 01 deste edital.  
7.1.5.2 - 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 02.  
7.1.5.3 - Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital, conforme modelo constante no anexo 
03 deste edital.  
7.1.5.4 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas, conforme modelo constante no anexo 
07.  
7.1.5.5 -- Declaração da licitante quanto ao atendimento à vedação disposta no Artigo 17, XI, Lei Federal 
13.707/2018, conforme modelo constante no ANEXO 06. 
 
7.1.6  PROPOSTA  
7.1.6.1. Juntamente com a documentação de habilitação, no prazo estipulado no item 5.10, deste Edital, a proponente 
que ofertar o menor preço por lote, deverá enviar proposta de Preços escrita, conforme ANEXO 04, com os valores 
oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária. 
7.1.6.2. Na proposta escrita, deverá conter:  
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados;  
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;  
c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, 
totalmente conforme descrito no ITEM 01, deste Edital;  
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;  
  
7.2 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, 
se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.   
 
 8 DA HOMOLOGAÇÃO  
8.1 Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 
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adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento.  
8.2 Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade 
competente a decisão em grau final.  
8.3 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o 
objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93.  
8.4 Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade e demais exigências 
previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.  
8.5 As obrigações decorrentes desta Licitação serão formalizadas através de contrato/ nota fiscal, observando-se as 
condições estabelecidas neste Edital e na legislação vigente.  
8.6 Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, se 
houver, não entregar o bem ou não apresentar situação regular, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.   
  
9. DA ENTREGA  
9.1 O(s) produto(s), objeto da presente licitação deverá(ao) ser entregue(s) em uma única parcela, obedecendo todas as 
especificações mencionadas na clausula “1” deste Edital, diretamente no CEI’S Emilia Ferrero, Vinicius de Moraes, 
Cecilia Meireles e Carlos Drumond de Andrade, no prazo máximo de ate 15 (quinze) dias consecutivos.  
9.2 A entrega do objeto licitado deverá ser acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do 
cumprimento das especificações contidas neste Edital.  
9.2.1 As notas fiscais deverão ser emitidas para: 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS  
CNPJ: 83.102384/0001-80  
 RUA FELIPE SCHMIDT, 10.  
CENTRO - CANOINHAS – SC  
CEP: 89.460-000  
 

9.3. É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos móveis e equipamentos, a promoção de 
diligência e/ou solicitação de amostra do material licitado, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  
9.4 O recebimento provisório será efetuado pelo servidor responsável que verificará a conformidade do objeto, 
observado o disposto nas alíneas “a” dos incisos I e II do art. 73 da Lei n º 8.666/93;  
9.5 O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor responsável após a confirmação da verificação supracitada, 
observando o disposto nas alíneas “b” dos incisos I e II do art. 73 da Lei n º 8.666/93;  
9.6 Caso os produtos apresentados para entrega não correspondam ao exigido no instrumento convocatório (Edital), a 
Licitante Vencedora deverá providenciar no prazo máximo de 05 dias úteis, contados da data de notificação expedida por 
esta Prefeitura, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções 
previstas no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores;  
  
10 DO PAGAMENTO  
10.1 O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias contínuos após a entrega 
dos produtos. È DEVER DO FORNECEDOR: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da 
empresa, para o depósito.  
10.1.1 Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
10.2 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as 
devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais 
legalmente exigidas.  
10.3  A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco 
onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme 
comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 
10.4 Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas 
bancarias das transações que ocorrerem. 

 
11 OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES  
11.1 Constituem obrigações/responsabilidades da LICITANTE VENCEDOR:  
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11.1.1 Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem 
ônus para o Município.  
11.1.2 Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que se verificarem defeitos, 
quebras, vícios, adulterações ou incorreções;  
11.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como 
pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, 
que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, 
quando solicitados pelo Município de Canoinhas – SC.  
11.1.4 Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Canoinhas – SC ou a terceiros, por atos de seus 
empregados ou prepostos;  
11.2 Constituem obrigações/responsabilidades do MUNICÍPIO:  
11.2.1 Receber os produtos e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade;  
11.2.2 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Edital;  
11.2.3 Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de fornecimento.  
  
12. DA ALTERAÇÃO DO CONTATO – AUMENTO E SUPRESSÃO 
12.1 - 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.  
12.2 - 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.  
12.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto as supressões 
resultantes de acordo entre as partes. 
 
13 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
13.1 – Será designado como gestor do Contrato e responsável administrativo pela fiscalização da execução da entrega 
dos produtos, objeto deste Edital o servidor Luís Fernando da Cruz Vieira Magalhães, nomeado pela Portaria Nº 
241/2019, ao qual 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; 
13.2 - 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. 
13.3 - 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; 
13.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
13.5 - 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 
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julgados necessários. 

 
14 PENALIDADES  
14.1 – 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; 
14.2 - 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 
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 por prazo 
não superior a 02 (dois) anos, 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.  
 
14.3 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório 
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e a ampla defesa á empresa vencedora.  
14.4 - 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.  
14.5 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa Catarina, 
para a devida averbação.  
14.6 - 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.  
14.7 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de Canoinhas.  
14.8 - 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. 
  
15 DOS RECURSOS FINANCEIROS  
15.1 Os valores com a execução do referido processo, serão empenhados a conta das dotações orçamentárias: 

1 - Prefeitura Municipal de Canoinhas 

5000 - SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO 

5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12 - Educação 

365 - Educação Infantil 

5 - GESTÃO INOVADORA E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO 

2.8 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil 

71 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas 

10100 - Rec. Imp. e de Transf. Imp. - Educação  

 
16.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
16.1 – Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
16.2 – A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no § 1º do Decreto Nº 10.024 de 20/09/2019, que 
regulamenta a Licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, devendo ser entregue no Setor Oficial de Protocolos 
desta Prefeitura, endereçado ao Pregoeiro.  
16.2.1 - 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. 
16.2.2 - 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. 
16.3 – A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, 
por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
16.4 – Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser manifestada após a 
Declaração dos vencedores no sistema www.licitacoes-e.com.br, sob pena de decadência do direito de recorrer. 
16.5 – A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo ao Pregoeiro conceder o prazo 
de três dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, intimados a apresentarem 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
16.6 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
16.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
16.8 – Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da 
autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e homologação do procedimento. 
16.9 – Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser endereçados ao Pregoeiro e protocolados no Setor 
Oficial de Protocolos desta Prefeitura.  
16.9.1 - 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 
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encaminhará ao setor de Protocolo para as providências, com carta de aviso de recebimento, a fim de comprovar o envio 
da sua manifestação. 
16..9.2 – 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. 
16.10 – Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado no item 
anterior. 
 
17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
17.1 As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura, a segurança e o objetivo da aquisição;  
17.2 É facultado 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 no ato da sessão pública;  
17.3 Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão fornecidos diretamente pela Prefeitura do 
Município, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, através do 
telefone nº. (047) 3621 7756 ou ainda diretamente no Departamento de Licitações.  
17.4 As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da licitação.  
17.5 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
17.6 Deferida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.  
17.7 A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;  
17.8 A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas descabendo, 
em tais casos, direito à indenização pelos licitantes;  
17.9 O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não gerando 
direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 
nº 8.666/93, assegurada à ampla defesa.  
17.10 A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e 
condições deste Edital;  
17.11 Os avisos de alterações relativas a este Edital de Pregão Eletrônico, serão publicados no Diário Oficial dos 
Municípios, jornal A Notícia, Diário do Planalto, Dário Oficial da União, e ainda no site do Banco do Brasil S/A 
(Licitações).  
17.12 Os avisos relativos aos julgamentos e outras informações relativas a este Edital de Pregão Eletrônico, serão 
publicados no Diário Oficial dos Municípios, e ainda no site do Banco do Brasil S/A (Licitações). 
17.13 O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação;  
17.14 A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de desclassificação;  
17.15 Fica eleito o foro do Município de CANOINHAS – SC para dirimir litígios resultantes deste instrumento 
convocatório.  

 
 
 

Canoinhas/SC, 28 de Janeiro de 2020.  
 
 
 
 

  
                    Gilberto dos Passos                                                       Bianca Roberta Coser Neppel 
                              Prefeito                                                    Assessoria Jurídica  



 

 

11 

 

ANEXO 01 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 12/2020 
(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.  
  (Assinatura do representante legal)  
 OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 
  

  
ANEXO 02 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 12/2020  
(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)  
 (Assinatura do representante legal)  
 OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente   
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
 

ANEXO 07 - DECLARAÇÃO ARTIGO 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 12/2020 

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. 

 

ANEXO 03 – DECLAR. DE CONHEC. E ATEND. ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 12/2020  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declara para todos os fins de direito, que 
conhecemos as especificações do objeto do pregão e os termos constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº. PMC 
12/2020 da Prefeitura Municipal de Canoinhas e seu(s) ANEXOS e do Regulamento do Sistema de Licitação na 
Modalidade de Pregão do Banco do Brasil S.A, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as 
exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a documentação que deverá ser 
apresentada para fins habilitação.  
 (Local e Data)  
 (Assinatura do representante legal)  
 

ANEXO 06 - DECLARAÇÃO - ARTIGO 17, XI, LEI FEDERAL 13.707/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 12/2020  
 (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 04  

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 Á Prefeitura do Município de Canoinhas 
  

Prezados Senhores, 
  
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PMC 12/2020 – Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento.  
  
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme lotes que 

integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.  
  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA MODELO 
PREÇO 
UNIT. 

TOTAL 

01  
 
 

  R$ R$ 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 
  RAZÃO SOCIAL:  
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
  REPRESENTANTE E CARGO:  
   
  
2.  CONDIÇÕES GERAIS  
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.  
  
 2.2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)  
Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote. 
  
2.3. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.  
 
2.4. VALOR GLOBAL: R$ (Por extenso). 
  
2.5. Prazo de Entrega:  
15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento.  
 
2.6. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os 

encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.   
  

LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
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ANEXO 8 

 

ANEXO 8 - DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º PMC 12/2020        
  
 
 
(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. 

 


