
 

 

PREGÃO ELETRONICO N.º FUNREBOM  01/2020 
 
 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

Início de recebimento das propostas: 28 de Fevereiro de 2020, a partir das 08h00min; 
 
Abertura das propostas: 10 de Março  de 2020, às 08h00min; 
 
Início da disputa de Preços: 10  de Março de 2020, às 09h00min; 
 
Retirada do edital: www.licitações-e.com.br (acesso livre); 
 
Cadastro de propostas iniciais e Disputa: www.licitacoes-e.com.br/ (acesso identificado). 
 
Interessado: FUNREBOM DE CANOINHAS - SC 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS 
AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS. 
 
Tipo de Licitação: Menor preço por item 
 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal n.º 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. 
 
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, através do 
Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, utilizando-se de 
recursos de tecnologia da informação – Internet de acordo com o disposto neste Edital. 
 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por Servidor Municipal de Canoinhas, denominado pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página 
eletrônica do Banco do Brasil S.A no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 - O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO 
PRÉ HOSPITALAR, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS, de acordo com 
as especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I. 
 
3 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
3.1 - Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas pelo telefone (0xx47) 3621-7756 ou e-
mail licitação@pmc.sc.gov.br. 
3.2 - Nos termos do Art. 24 do Decreto 10.024, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do 
pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública. 
3.2.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis.  
3.2.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 
3.3 - Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o edital, a alteração será divulgada 
pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatório. 
 
4 - REFERÊNCIA DE TEMPO 
4.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão 
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obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1 - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no 
Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado e previamente credenciadas perante o provedor do sistema 
eletrônico – o Banco do Brasil S/A. 
5.2. - Será vedada a participação de: 
5.2.1 - empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previsão do 
parágrafo único do art. 97 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
5.2.2 - empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Canoinhas; 
5.2.3 - empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Canoinhas. 
 
5.3 - Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverão 

apresentar juntamente com os documentos de habilitação, os documentos abaixo: 

5.3.1 – Declaração demonstrando estar apta a receber tratamento diferenciado e afirmando estar na 

condição de ME/EPP, conforme modelo constante no anexo III deste edital; 

5.3.2 - Certidão simplificada da Junta Comercial, emitida há menos de 12 meses da data prevista para 
abertura das propostas, na qual deverá comprovada esta condição. 
 
6 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 
6.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão ser credenciados 
previamente perante o provedor do sistema – o Banco do Brasil S/A - para a geração de chave e senha de 
acesso. A senha não é a da empresa licitante, ela é de responsabilidade da pessoa física que representa a 
empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível devendo ser mantida sob sigilo absoluto. 
6.2 - As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “licitacoes-e”. 
6.2.1. - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
6.3. - Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do Banco do Brasil S. A, 
sediadas no País, para que façam sua adesão ao Licitações.  
6.3.1. - Para o licitante correntista do Banco, é necessário firmar Termo de Adesão ao Regulamento; 
6.3.1.1. - nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para 
realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante): 
- O(s) representante(s) também será(ao) registrado(s) no sistema; 
- Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, CPF e 
comprovante de residência. 
6.3.2. - Para o licitante não correntista do Banco, é necessário: 
6.3.2.1. - fornecer cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios; 
6.3.2.2. - firmar Termo de Adesão ao Regulamento; 
6.3.2.3. - nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) para 
realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de Representante): 
- o representante também será(ao) registrado(s) no sistema; 
- caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, CPF e comprovante 
de residência. 
6.4. - O aplicativo “licitações-e” pode ser acessado através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
6.5. - O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser obtidos na 
página do sistema Licitações, na internet, opção “Solicitação de credenciamento no Licitações”, ou 
fornecidos pelas agências do Banco. 
6.5.1. - Para possibilitar maior segurança aos participantes, o credenciamento não é feito pela internet. Ao 
preencher o formulário, o interessado estará fazendo apenas um pré-cadastramento, que será enviado à 
agência por ele escolhida para posterior efetivação. 
6.6 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação 
perante o Cadastro de Fornecedores do Município de Canoinhas. 
6.7. - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, 
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para imediato bloqueio de acesso. 
6.8 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
6.9 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
7- ACESSO AO SISTEMA 
7.1. - A participação no Pregão Eletrônico se dará 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, observados data e horário limite estabelecidos. 
7.1.1. - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 
opção “Acesso Identificado”. 
7.2. - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital.  
7.3. - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
7.4. - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
8 – DA PROPOSTA 
 
8.1 – Em sua proposta eletrônica o licitante deverá informar: 

8.1.1 – O PREÇO POR ITEM, de acordo com o Anexo I – Especificações, devendo nele estar inclusos todos 
os custos operacionais de sua atividade/fornecimento/frete e os tributos eventualmente incidentes, bem como 
as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional. 

 
8.2 – A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: 
8.2.1 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega da 
proposta, e o do lance será de 60 (sessenta) dias corridos, contado da data da abertura da sessão pública do 
pregão. Decorridos esses prazos, sem convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
8.2.2 – o prazo de pagamento é 30 (trinta) dias, após o aceite da Nota Fiscal; 
8.2.3 – o prazo de entrega dos materiais é de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Ordem de 
Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura; 
8.2.4. – responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais, bem como pelo 
descarregamento e empilhamento no local de entrega, na sede do Bombeiro Militar de Canoinhas - SC, CEP 
89.460.000. 
8.2.5. – os materiais deverão ser transportados de forma a não serem a danificados durante o 
acondicionamento e transporte. 
8.2.6 – conhece e cumprirá os termos do Edital em todo os seus detalhamentos. 
 
9- DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
9.1. - A partir dos horários previstos no preâmbulo do edital e no sistema eletrônico, terão início as sessões 
públicas do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas para o item 
correspondente. 
9.2. - Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor valor 
apresentada por Item. 
9.3. - Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances, podendo 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
9.4. - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado. 
9.5. - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário 
de registro e valor. 
9.6. - Os lances ofertados serão no VALOR UNITÁRIO DE ACORDO COM O ANEXO I, com no máximo duas 
casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
9.7. - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 
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9.8. - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema eletrônico. 
9.9. - 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. 
9.10. - 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 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
9.10.1-  Nesta licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006).  
9.10.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço (§ 1º do 
Art. 44 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006). 
9.10.1.2 Ocorrendo o empate, previsto no item 9.10.1.1 deste edital, proceder-se-á da seguinte forma (Art. 45 
da Lei Complementar 123 de 14/12/2006):  
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;  
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do item 
12.10.1.2 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 
12.10.1.2 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem no intervalo estabelecido no item 12.8.1.1 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
12.10.1.3 -  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 12.8.1.2 deste edital, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
12.10.1.4 - O disposto no item 12.10.1.2 deste edital somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
12.10.1.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. 
9.10.2. - Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a 
aceitabilidade do(s) preço(s) ofertado(s). 
9.11. - Encerrada a fase de recebimento de lances, compete ao pregoeiro avaliar a aceitabilidade do preço do 
primeiro classificado por item, verificando a perfeita consonância com as especificações e condições do edital, 
podendo encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor 
aceitável, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
9.12. - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
 

9.13. - Encerrada a etapa de lances da(s) sessão(ões) pública(s), o licitante detentor da melhor oferta por 
item deverá enviar, até o terceiro dia útil subseqüente ao da realização da sessão, as condições de 
habilitação previstas no Item 11 do edital, bem como sua proposta escrita. 

9.14. - A interposição de recurso poderá ser feita durante 24 horas após o pregoeiro declarar  o vencedor. 
Dependendo do resultado, a licitação seguirá um dos destinos constantes do Item 12. 
9.15. - O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 
9.16. - Não será aceito recurso sem a síntese de suas razões ou sobre assuntos meramente protelatórios. 
9.17. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
10.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as condições 
definidas neste Edital.  
10.2. - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas e os lances: 

10.2.1. - que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 
10.2.2. - omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
10.2.3. - que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste 
edital; 



 

 

10.3 - Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas finais: 
10.3.1 - que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, quando comparados aos 
preços de mercado. 
 
11 - HABILITAÇÃO 
 
11.1. - Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos subitens 11.5 a 
11.9. 
11.1.1. - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri-
los, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no subitem 16.2 do edital. 
11.2. - Constituem motivos para inabilitação do licitante: 
11. 2.1 - a não apresentação da documentação exigida para habilitação no prazo estabelecido no subitem 
9.13; 
11.2.2 - a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
11.2.3 - a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão; 
11.2.4 – A mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), com exceção do previsto 
no subitem 11.3.2. 
11.2.5 - o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 
11.2.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43 da Lei 
Complementar 123 de 14/12/2006).  
11.2.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do Art. 43 da Lei 
Complementar 123 de 14/12/2006). 
1.2.7 -  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 14.10.1 deste edital, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º do Art. 43 da Lei Complementar 123 de 
14/12/2006). 
11.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, pelo pregoeiro ou um dos membros da 
equipe de apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, sujeitos à 
consulta. 
11.3.1 – Com exceção dos documentos relacionados nos subitens 11.5.1 ao 11.5.5, 11.6.2 e 11.7.1, os demais 
documentos somente serão aceitos quando emitidos até 03 (três) meses anteriores à de sua expedição e a 
data limite para recebimento das propostas, desde que não contenham prazo de validade expresso. 
11.3.2 – O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da 
empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, 
sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Atestados de Capacidade 
Técnica, Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à 
Seguridade Social – INSS. 
11.3.3 - Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 
seqüencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 
11.4 - Habilitação Jurídica 
 
 A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o 
objeto licitado, consistirá em: 
11.4.1 - Para empresa Individual: Registro comercial; 
11.4.2 - Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor e alterações subseqüentes, devidamente registrados; 
11.4.3 - Para sociedade civil (sociedade simples e sociedade cooperativa): Inscrição do ato constitutivo e 
alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
11.4.4 - Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
 



 

 

11.5.2.1. - No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato constitutivo e 
alterações subseqüentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores em 
exercício; 
 
11.5 - 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: 
d) 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; 
e) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
f) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal. 
g) 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; 
h) 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 no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações anteriores). 
 
Observação 1: A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de 
todos os 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. 
 
11.6 - Qualificação Técnica 
11.6.1 - Atestado de desempenho, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o 
fornecimento de produto da mesma espécie do constante neste Edital. 
 
11.7 - Qualificação Econômico-Financeira 
11.7.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
11.7.1.1 – 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.  
11.7.1.2 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá 
ser apresentado por publicação no Diário Oficial. 
11.7.1.3 - 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. 
11.7.1.4 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, 
deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
11.7.1.5 - 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 
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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. 
 
11.7.2 - Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
11.7.2 - Para o cumprimento deste item, os licitantes deverão apresentar: 
 
11.7.2.1 - Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. (ANEXO VI) 
 
11.7.2.2 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas (ANEXO VII); 
 
11.7.2.3 - Declaração, conforme (ANEXO V) modelo de fato impeditivo; 
 
11.7.2.4 - Declaração - artigo 17, XI, lei federal 13.707/2018 (ANEXO IX); 
 
11.7.2.5 - Declaração de conhecimento e atendimento às condições do edital (ANEXO VIII); 
 
12. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1 - Caso não haja recurso tanto na fase de lances, quanto de Habilitação, o pregoeiro adjudicará o 
objeto do certame ao primeiro classificado no item, encaminhando o processo para homologação pela 
autoridade superior. 
 
12.2. - Caso haja recurso, na fase de lances, os interessados poderão apresentar memoriais, dirigidos ao 
Pregoeiro, pessoalmente no Setor Oficial de Protocolos da Prefeitura ou 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. 
12.2.1 – 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., no prazo de até 03 (três) dias úteis, contado do dia útil subseqüente à 
realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.3. - Caso haja recurso do resultado de julgamento de habilitação, os interessados poderão apresentar 
memoriais, dirigidos ao Pregoeiro pessoalmente no Setor Oficial de Protocolos da Prefeitura ou 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. 
12.3.1 – 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., no prazo de até 03 (três) dias úteis, contado do dia útil subseqüente à 
realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.4. - Nas hipóteses citadas nos subitens 12.2 e 12.3, a autoridade superior decidirá o(s) recurso(s) e 
adjudicará o objeto do Pregão Eletrônico ao primeiro classificado no item. Constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, homologará o procedimento licitatório. 
 
12.5. - Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não 
habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pelo licitante. 
 
12.6 - A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto licitado. 
 
13. DO REGISTRO DE PREÇOS, DO FORNECIMENTO E DA GARANTIA. 
13.1 - A Secretaria Municipal de Administração convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar no 
ítem para, dentro do prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar 
a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital Anexo II, sob pena de decair do direito ao registro 
de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 16. 



 

 

 
13.1.1 - O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 
13.1.2 - No ato da assinatura da Ata, o adjudicatário se obriga a apresentar procuração ou contrato social e 
cédula de identificação. 
  
13.2 – O(s) detentor(e)s da(s) Ata(s) não se eximirá(ao) das penalidades correspondentes, na hipótese de 
inexecução contratual. 
 
13.3 - O fornecimento será efetuado mediante expedição, pela Setor de compras desta Prefeitura, da 
“Ordem de Fornecimento”, da qual constarão a data de expedição, especificações, quantitativo, local de 
entrega e preços unitários e totais. 
 
13.3.1. - A Ordem de Fornecimento será o instrumento formalizador do contrato. 
 
13.4 - Os materiais deverão ser entregues, no local especificado na Ordem de Fornecimento, no prazo de até 
15 (quinze) dias úteis após o do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pelo Setor de compras 
desta Prefeitura. 
 
13.4.1. - Por ocasião da entrega dos materiais, deverá apresentar Nota Fiscal com as seguintes 
discriminações: quantidade, marca e/ou fabricante, preço unitário, preço total e nº do lote. 
 
13.5 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a fornecer o 
material ofertado, nas quantidades indicadas pelo Setor de compras desta Prefeitura em cada “Ordem de 
Fornecimento”. 
 
13.6 - O Funrebom de Canoinhas não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a 
seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição. 
 
13.6.1 - Os quantitativos totais expressos na Relação constante do Anexo I são estimados e representam as 
previsões do Funrebom de Canoinhas para as compras durante o prazo de 01 (um) ano. 
 
13.7 - A existência do preço registrado não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas a firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, 
sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.  
 
13.8 - O material será devolvido na hipótese de não corresponder às especificações da Ata de Registro de 
Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
 
13.9 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
13.10 - O detentor da Ata garantirá integralmente qualquer defeito de fabricação que o material venha a 
apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo que constatado o defeito após sua 
aceitação/aprovação pelo Município de Canoinhas.  
 
14.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos. 
14.2 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura do Município de Canoinhas, em moeda corrente, mediante a 
apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas. 
14.3 - Para liberação do pagamento, será verificada a regularidade fiscal dos fornecedores, portanto, 
juntamente com as notas fiscais, deverão ser enviadas as Certidões Negativas relativas à regularidade com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e junto a Previdência Social e Fundo de Garantia (Caixa Econômica 
Federal). 
14.4 - 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. 
14.5 - 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. 



 

 

15. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 
15.1 - 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; 
 
15.2 – 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. 
15.3 - 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. 
 
16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
16.1. 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. 
 
17. DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
17.1 – 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.  
17.2 - 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.  
17.3 - 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.  
 
18. DA ALTERAÇÃO DO CONTATO – AUMENTO E SUPRESSÃO 
18.1 - 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.  
18.2 - 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.  
18.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto as supressões 
resultantes de acordo entre as partes. 
 
19 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
19.1 - Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis administrativos pela fiscalização da 
execução da entrega dos produtos objeto deste Edital a servidores lotados no Batalhão do Corpo de Bombeiros 
de Canoinhas, aos quais compete o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, 
informando ao gestor as 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; 
19.2 - 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. 
19.3 - 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; 
19.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
19.5 - 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. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e expressa anuência da 
Administração. 
20.2 – Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, bem como pela qualidades dos materiais 
a empregar. 
20.3 – Reparar corrigir, remover, reconstruir e substituir, às sua exclusivas expensas e responsabilidade, no 
todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 
execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados. 
20.4 – Repor no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer objeto da Administração e/ou de 
terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados ou prepostos. 
20.5 – Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelos danos que causar à Administração Pública, por si, 
seus sucessores, representantes ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação, isentando o 
Município de toda e qualquer responsabilidade. 
20.5.1 – Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por si, seus sucessores, representantes e/ou prepostos, na 
execução do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade. 
20.6 – Fornecer e utilizar todo a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, atendidas todas as 
exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no 
trabalho e previstas na legislação especifica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo 
que aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do 
art. 71 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
20.7 – Prestar à Administração, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações 
acerca dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer 
orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos. 
20.8 - Executar os serviços contratados somente com prévia e expressa autorização formal da Prefeitura do 

Município de Canoinhas. 
20.9 – A empresa vencedora deverá disponibilizar números de telefones, endereço eletrônico e um 
representante para o recebimento de todos os pedidos e informações. 
20.10 - Por se tratar de mera estimativa de consumo, as quantidades dos produtos mencionadas no Anexo I 
não constituem, em hipótese alguma, compromisso futuro como quantidade mínimo a ser adquirido. 
20.11 - Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o solicitado em edital. Não serão 
aceitos produtos que não apresentem as características estabelecidas neste instrumento convocatório, bem 
como aqueles diferentes da marca ofertada e registrada pela empresa vencedora no certame licitatório. 
 
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 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  
22.1 – 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. 
22.2 – 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.  
22.2.1 - 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. 
22.2.2 - 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. 
22.3 – A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
22.4 – 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. 
22.5 – 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. 
22.6 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
22.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
22.8 – 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. 
22.9 – Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser endereçados ao Pregoeiro e protocolados no 
Setor Oficial de Protocolos desta Prefeitura.  
22.9.1 - 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 encaminhará ao setor de Protocolo para as providências, com carta de aviso de recebimento, a fim 
de comprovar o envio da sua manifestação. 
22.9.2 – 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. 
22.10 – Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado 
no item anterior. 
 
23 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1. - É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
23.2. - Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
23.3. - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do 
processo licitatório. 



 

 

23.4. - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.5. - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
23.6. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Canoinhas. 
23.7 – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de 
outras propostas escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram. 
23.8 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal 016/2015.  
23.9. - A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital 
23.10. - Fica designado o foro da Comarca de Canoinhas para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas 
deste Edital. 
 
 

 
 
 

Canoinhas, 18 de Fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        GILBERTO DOS PASSOS                                                          
                      Prefeito 

WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI            
Assessoria Jurídica 
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ANEXO II 
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 

 
 

ITENS ADJUDICADOS FORNECEDOR 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

___________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FUNR.  01/2020 
(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 VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FUNR.  01/2020  
(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 VII - DECLARAÇÃO ARTIGO 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FUNR.  01/2020 

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 VIII – DECLAR. DE CONHEC. E ATEND. ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. FUNR.  01/2020  
(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. FUNR.  01/2020 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)  
 
ANEXO IX - DECLARAÇÃO - ARTIGO 17, XI, LEI FEDERAL 13.707/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº FUNR.  01/2020  
 (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 IV 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, 
DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS. 
 
 
FORMULÁRIO COTAÇÃO DE PREÇOS  
 
 

Lote Discriminação Unidade 
Preço 

Unitário 
(R$/un) 

Quantidade 
Estimada 

Valor total 
R$ 

 

    1      

Valor Total da Proposta 
 
 

 

 
 

 
____________________________________ 

Nome  
Cargo 

Empresa 
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ANEXO III 

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006. 

 
PREGÃO ELETRONICO N.º FUNREBOM 01/2020       
  
 
 
(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. 
 
 


