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PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 46/2007 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2007 

 
 
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 NA CIDADE DE CANOINHAS-SC,  NA  RUA 
FELIPE SCHMIDT N.º 10, CENTRO, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR  NO 
DIA 25 DE ABRIL DE 2007, ÀS 14:15 HORAS, NA SEDE DA PREFEITURA, A 
ABERTURA  DAS  PROPOSTAS, RELATIVAMENTE AO EDITAL  DE  TOMADA  
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, 
MICROCOMPUTADOR, IMPRESSORAS COLORIDA E MULTIFUNCIONAL, 
DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, CARRINHO PARA 
ARMAZENAGEM, CAIXA TÉRMICA E DIVERSOS OUTROS MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS  TERMOS  DA LEI FEDERAL N.º 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, E DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS E  
CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL. 

 
 
1. - DO OBJETO 
1.1 - O Objeto do presente Edital de Tomada  de Preços,  consiste  na aquisição 

de câmera fotográfica digital, microcomputador, impressoras colorida e multifuncional, 
diversos equipamentos de escritório, carrinho para armazenagem, caixa térmica e diversos 
outros materiais e equipamentos, destinados a organização e comercialização de produtos 
da agricultura familiar, conforme especificações técnicas constantes no anexo I deste edital. 

1.2 – O Município de Canoinhas se propõe a pagar somente os valores 
máximos constantes no anexo I deste edital. 

 
2. - DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA, JULGAMENTO 

DA LICITAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. 
2.1- As propostas serão recebidas até as 14:00 horas do dia 25 de abril de 2007. 
2.2- O julgamento das propostas será realizado em função do tipo "MENOR 

PREÇO POR ITEM", classificando-se em primeiro lugar a licitante cuja proposta estiver de 
acordo com as especificações do Edital e Ofertar o Menor Preço. 

2.3- Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas,  desempatar-se-á 
por sorteio  público  realizado mediante convocação de todas as licitantes. 

2.4- O julgamento da Licitação será realizado pela Comissão de Licitação 
dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de Abertura das Propostas. 

2.5- O julgamento das propostas será efetuado por item. 
 

Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   - Fone (47) 3621-7705 -  Fax 3621-7712     -    E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

"Departamento de Licitações" 
 
 

3. - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO E FORMA 
DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

3.1 - No local, na data e até a hora fixada para entrega das propostas, cada 
interessada em participar da presente licitação deverá entregar: 

a) um envelope contendo os documentos de habilitação. 
b) um envelope contendo a sua proposta de preços. 
c) uma carta de credenciamento para acompanhar o procedimento. 
3.2 - Todos os envelopes serão entregues, constando em sua face externa, 

unicamente o seguinte: 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 46/2007 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2007 
ENVELOPE A (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
ENVELOPE B (PROPOSTA DE PREÇOS) 
ENVELOPE C (CARTA DE CREDENCIAMENTO) 
LICITANTE: NOME DA EMPRESA 

3.3 - Os envelopes A (documentação) e B (Proposta de Preços),  referidos no 
item 3.1, alíneas  a  e  b, deverão ser entregues lacrados, diretamente no Setor de Protocolo 
da Prefeitura até às 14:00 horas do dia 25 de abril de 2007. 

a) Não serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horários 
aprazados, mesmo aquelas que remetidas por via postal, tenham sido recebidas pela 
Comissão de Licitação após a data e horário fixado neste edital; 

3.4 - A carta de credenciamento referida no item 3.1, alínea "c", deverá vir 
firmada pelo representante legal da empresa e acompanhada de cópia do contrato social 
desta, nomeando o portador como representante da empresa para todos os atos da licitação, 
que deverá ser entregue, quando solicitado pela Comissão de Licitação, antes da abertura 
do envelope A (documentação), ou quando representados por sócio/diretor, deverá 
apresentar contrato social original ou  cópia   devidamente autenticada. 

3.5 - O procedimento de recebimento e abertura dos envelopes, bem assim de 
exame e julgamento de seu conteúdo, seguirá o disposto no artigo 43 da Lei 8.666/93. 

3.6 - O   Envelope A   (documentos   de habilitação)  será aberto  em  
primeiro  lugar. Somente após o encerramento da fase de habilitação preliminar proceder-
se-á a abertura do envelope B (proposta de preço), devolvendo-se, fechados, os envelopes 
das empresas tidas por inabilitadas. Somente as empresas habilitadas, terão abertos pela 
Comissão de Licitação o envelope B (proposta de preço). 

3.7 -  O  Envelope  A  deverá conter os documentos em original ou cópia 
autenticada, de modo a comprovar a habilitação da empresa  do ponto de vista jurídico, 
fiscal, econômico financeiro e técnico. 

3.7.1 -   DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a -  Registro  Comercial no  caso  de  Empresa Individual; 
b - Ato  Constitutivo, estatuto  ou  contrato social  em  vigor,  devidamente 

registrado,  em  se  tratando  de sociedades  comerciais,  e,  no caso  de  sociedades  por  
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
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3.7.2. - DA REGULARIDADE FISCAL 
a - Prova de inscrição no cadastro  nacional da pessoa jurídica (CNPJ), dentro 

de seu período de validade; 
b - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes  estadual  ou  municipal, se 

houver,  relativos  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: 

 - Certidão de quitação de tributos Federais e dívida ativa da União, nela 
abrangidas as contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal, e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda; 

- Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
 - 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 - Certificado de Regularidade de 
Situação, dentro do seu período de validade; 

e -  Prova  de situação  regular  perante o Instituto  Nacional  de  Seguridade 
Social  -  INSS,  através  da apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito, dentro de  
seu período de validade. 

3.7.3 -  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a - Cópia   do   Registro   Cadastral de fornecedores  desta  Prefeitura do 

Município  de  Canoinhas,  que deverá ser retirado no Departamento de Licitações, até o 
terceiro dia anterior a data estipulada para abertura das propostas. 

 
3.7.4.  -   DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
a -  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, acompanhado de: 

a1) Registro do livro na Junta Comercial; 
a2) Termo de abertura; 
a3) Termo de encerramento. 
b - Certidão negativa de falência ou concordata (deverá constar 

obrigatoriamente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante. 
3.8 - O envelope B, deverá conter em uma única via, proposta de preços, 

devidamente preenchida, datada e assinada pelo representante legal da proponente,  sem  
rasuras, emendas ou  entrelinhas,  deverá ser entregue em local e hora designada. 
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4 - DA FORMA DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
4.1  - A Proposta deverá ser apresentada com indicação  dos  preços unitário e 

total, cotados em moeda Nacional. 
4.2 - Os preços deverão ser cotados à vista, considerando-se, no mínimo 05 

(cinco) dias úteis para pagamento, contados a partir da data de entrega da mercadoria. 
4.3  -  Prazo de validade  da  proposta,  não inferior à 60 (sessenta) dias, 

contados à partir da data estipulada  para abertura desta Tomada de Preços. 
4.4  - As despesas com transporte,  cargas  e descargas,  seguro, impostos e 

outros correrão por conta e  risco do  fornecedor  devendo, portanto, estar incluídas no  
preço  das  mercadorias cotadas. 

4.5 -  Os preços   aqui   cotados   serão considerados  como líquidos e certos, 
nenhuma reivindicação  será  levada em consideração para pagamento adicional, se for 
devido a qualquer erro ou  interpretação, por parte do proponente. 

4.6 -  A  proposta  de  preços  deverá ser  preenchida  seguindo os itens 
constantes do objeto deste  Edital,  com a inclusão da “marca” do produto cotado. 

4.7  - Serão desconsideradas as propostas que forem  manifestadamente  
inexeqüíveis,  presumindo-se  para tal aquelas que contiverem preços unitários, vis ou 
excessivos,  face aos concorrentes no mercado. 

 
5 – DOS ANEXOS 
5.1 - Integram o edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 

seguintes anexos: 
ANEXO I – Especificações Técnicas e Valores Máximos dos equipamentos. 
 
6. - DO PAGAMENTO 
6.1- O pagamento será efetuado a vista após liberação da Caixa Econômica 

Federal. 
6.2  - Os pagamentos devidos em razão  da aquisições efetuadas através desta 

licitação, correrão por  conta  das dotações orçamentárias 
09.01.2.016.4.4.90.52.00.00.00.00.0130 código 134, e 
09.01.2.016.4.4.90.52.00.00.00.00.0143 código 145, e serão provenientes dos recursos 
provenientes da Caixa Econômica Federal Contrato n.º 186.836-13/2005. 

6.3 - Os valores permanecerão irreajustáveis, desde a data da abertura das 
propostas, até  a  entrega  das  mercadorias. 

 
7  -  DO PROCEDIMENTO 
7.1 - No local, dia e horário indicados neste edital a Comissão de Licitação 

procederá ao recebimento  dos  envelopes, segundo o disposto no item 3.1. 
7.2  -  Após às 14:00 horas encerrar-se-á o prazo para entrega dos envelopes,  

nenhum  outro  documento  será  recebido,  nem  serão permitidos quaisquer adendos,  
acréscimos ou modificações na documentação e propostas entregues, salvo quando 
requisitados pela Comissão,  justificadamente,  com finalidade meramente elucidativa. 
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7.3  - Abertos os envelopes A, os  documentos neles  contidos  serão 
examinados e rubricados  pelas  licitantes  presentes e pela Comissão. 

7.4 - Serão consideradas inabilitadas automaticamente  as participantes que  não 
apresentarem   a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que  
impossibilitem  seu  entendimento,  ou   não atendam satisfatoriamente as condições deste 
edital. 

7.5  -  Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão 
procederá a abertura  dos  envelopes  B  (proposta),   em  sessão  previamente designada, 
que   poderá constituir-se  na  mesma data prevista no item 7.1, se  todas  as licitantes,  
habilitadas  ou  não,  desistiram  da  faculdade  de  interposição  de recurso, de modo 
expresso,  mediante registro  da circunstância em Ata. 

7.6 - Os envelopes contendo as propostas  das participantes  inabilitadas  serão  
devolvidos,  ainda  lacrados,  diretamente  ou  pelo Correio, após definitivamente  
encerrada  a  fase de habilitação. 

7.7  -  Abertos os envelopes B,  contendo  as propostas,  estas serão examinadas 
e rubricadas pelas  licitantes presentes  e pela Comissão. Serão desclassificadas  as  
propostas que   apresentarem  irregularidades,  vícios  ou   defeitos   que impossibilitem seu 
entendimento, não atendam as especificações do Edital ou  contenham  preços  excessivos  
ou   manifestadamente inexeqüíveis. 

7.8  - A Comissão de Licitação  reserva-se  o direito  de  realizar, a qualquer 
momento, por si ou  através  de  assessoria  técnica,  diligências  no  sentido  de  verificar   
a consistência dos dados ofertados pelas licitantes,  nela compreendida a veracidade  de  
informações   e   circunstâncias  pertinentes. 

7.9  - Não constituirá  causa de  inabilitação ou  desclassificação  a  
irregularidade formal que  não  afete  o  conteúdo ou idoneidade do documento. 

7.10-    Do   julgamento   da    habilitação,  julgamento  e  classificação das 
propostas e  dos  atos  públicos previstos neste procedimento lavrar-se-ão atas  
circunstanciadas,  que  serão assinadas pela Comissão de Licitação e, quando for  o caso,  
pelas licitantes presentes. 

 
8 - DAS PENALIDADES 
8.1 Se  a  empresa  adjudicada  recusar   a encomenda  dentro  do prazo 

de validade da  proposta,  deixar  de  entregar os produtos por qualquer motivo,  entregá-los 
fora das especificações aqui determinadas, ser-lhe-á aplicada as penalidades  previstas na 
legislação atinente a matéria, podendo ainda  a  Prefeitura do Município de Canoinhas, 
Estado  de Santa  Catarina, socorrer-se das vias judiciais.  

8.2 - Em caso de inexecução parcial ou total, por parte da Contratada, das 
obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, após regular processo administrativo, as seguintes 
penalidades: 
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8.2.1. - advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será 
registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Canoinhas; 

8.2.2. - multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do valor da 
inadimplência, por dia de atraso na entrega dos materiais ou substituição de materiais 
devolvidos, até o limite de 05 (cinco) dias corridos, após o que, aplicar-se-á a multa 
prevista no item 8.2.3;  

8.2.3. - multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor 
total da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso na entrega dos materiais ou substituição 
de materiais devolvidos, até o limite de 30 (trinta) dias corridos, após o que, aplicar-se-á a 
multa prevista no item 17.3.4; 

8.2.4. - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da inadimplência 
na hipótese de inexecução parcial ou total da Ordem de Fornecimento, podendo, ainda, ser 
rescindido o ajuste e cancelada a Ata de Registro de Preços; 

8.2.5. - suspensão temporária ao direito de licitar com o Contratante, bem 
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços, independentemente da aplicação das multas 
cabíveis; 

8.2.6. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou 
falta grave tais como apresentar documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a Prefeitura Municipal de Canoinhas, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes. 

8.3 - O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo Contratante ou cobrada judicialmente. 

8.3.1. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, 
sujeitando a devedora a processo executivo. 

8.4 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu 
ato venha a acarretar ao Contratante. 

8.5 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis. 

8.6 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações 
que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver 
ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo 
único do art. 393 do Código Civil. 
 

9  -  DO CANCELAMENTO 
9.1 - O cancelamento da execução terá lugar, de pleno direito, independente de 

interpretação judicial ou extrajudicial, quando a firma adjudicatária: 
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9.1.1 - Falir, entrar em concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação. 

9.1.2.-  Transferir no todo ou em  parte,  as obrigações decorrentes desta 
licitação,  sem prévia  anuência  da  PREFEITURA. 

 
10   -  DOS RECURSOS 
10.1  -  Da habilitação  ou  inabilitação  do licitante  cabe  recurso  no prazo de 

05 (cinco)  dias  úteis  da  intimação do ato, ou da lavratura da ata. 
10.2  -  Do julgamento e  classificação,  no prazo  de 05 (cinco) dias úteis à 

contar da notificação  do  ato,  com efeito suspensivo, contados da data da intimação do ato. 
10.3 -  Da  anulação ou revogação da  licitação,  no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis da notificação do ato. 
10.4 -  Os recursos mencionados nos subitem 10.1 à 10.3, previstos na Lei 

Federal n.º 8.666/93 com as alterações da  Lei  Federal  n.º  8.883/94,  deverão  ser  
dirigidos  à comissão  julgadora desta Licitação. 

10.5 -  A   autoridade  ao  qual  o  recurso   é dirigido  deverá  decidi-lo no 
prazo de 05  (cinco)  dias  úteis,   contados da data do seu recebimento, na forma da Lei. 

10.6 -  O  recurso será  entregue diretamente  no Protocolo da Prefeitura do 
Município,   sito à rua Felipe Schmidt, n.º 10  - Centro. 

 
11  -  DA ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
11.1 - A entrega dos produtos, equipamentos e outros, deverá ser efetuada em 

no máximo 20 dias, após  emissão da autorização de fornecimento. 
11.2 – O produtos, deverão ser entregues de acordo com as especificações 

constantes no anexo I deste edital. 
11.3 - A entrega  é  o ato pelo qual os produtos adquiridos através do Pedido de 

Material/Serviço será entregue no local indicado neste Edital. 
11.4  - A entrega não implica  na  aceitação, mas  transferência da 

responsabilidade pela guarda e  conservação  dos produtos. 
 
12  -  DA QUALIDADE 
12.1-    O produtos a ser entregues deverão ser novos, de primeira qualidade, 

possuir garantia de fabrica e deverão estar devidamente enquadrados nas especificações 
constantes no Anexo I. Caso seja verificada qualquer alteração nas características dos 
produtos, o fornecedor se sujeitará as penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

 
13   -  DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
13.1 -  A aceitação consiste na operação onde Sec. Municipal de 

Desenvolvimento Rural acorde que os produtos entregues satisfazem  as  especificações, 
preço e qualidade,  constantes  do pedido de Material/Serviço. 
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14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 -  O  certificado de  registro  cadastral referido   no  item  3.7.3  alínea  “a”,  

substitui  os   seguintes  documentos: 
a -  Registro  Comercial no caso  de  Empresa Individual. 
b - Ato  Constitutivo,  estatuto ou contrato social   em vigor,  devidamente  

registrado,  em se  tratando  de  sociedades comerciais,  e, no caso de sociedades por ações,  
acompanhado  de  documentos de eleição de seus administradores 

c -  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
d -  Prova  de  inscrição  no   Cadastro   de Contribuintes  municipais  relativos  

ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o  objeto contratual; 

14.2 - Não serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horários 
aprazados, mesmo aquelas que remetidas por via postal, tenham sido recebidas pela 
Comissão de Licitação após a data e horário fixados neste edital; 

14.3 Poderão ser aceitas propostas  em  que constem erros de cálculo nos 
preços, reservando-se  ao  licitante, o  direito de corrigí-los na seguinte forma: 

14.3.1 -  Erro  na  multiplicação  de   preços unitários,  pelas quantidades 
correspondentes,  será retificado,  mantendo-se  o  preço  unitário e a  quantidade  
corrigindo-se  o  resultado. 

14.3.2 - Erro   na   adição  será  retificado, conservando-se as parcelas corretas, 
trocando-se o total proposto  pelo corretamente calculado. 

14.3.3 - Reserva-se à municipalidade o  direito de anular ou revogar a presente 
licitação, nos casos previstos em  Lei,  ou   de adjudicar o fornecimento  dos  produtos 
previstos  neste  Edital, no todo ou em parte,  por  conveniência administrativa,  técnica ou 
financeira, sem que, com isso,  caiba as Concorrentes o direito a indenização ou reclamação 
de qualquer  natureza. 

14.3.4 - Quaisquer  pedidos de  esclarecimentos em  relação  a  eventuais 
dúvidas de  interpretação  do  presente  Edital,  deverão  ser  dirigidas à  Prefeitura  do  
Município  de  Canoinhas,   no  endereço  constante  neste  Edital,  até   48hs  (quarenta  e  
oito horas)  antes  da  abertura  do  envelope   A  ''DOCUMENTAÇÃO''. 

14.3.5 -  Não   sendo  feito   nesse   prazo, pressupõe-se  que  os  elementos  são  
suficientemente  claros  e  precisos para permitir a apresentação das propostas, não  
cabendo  a proponente, direitos a qualquer reclamação posterior. 

14.3.6 -  Ao receberem cópia deste Edital,  os interessados deverão deixar 
registrado na Prefeitura do Município, nome e endereço, para qualquer correspondência. 

14.3.7 -  A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das 
condições estabelecidas no  presente  Edital. 

14.3.8 -   A   Prefeitura  do   Município   de Canoinhas,  Estado  de Santa 
Catarina, reserva-se  o  direito  de  reduzir  as  quantidade de produtos existentes  no  
Objeto  deste  Edital de Tomada de Preços,  se porventura  os  recursos  previstos no item 
6.2 não sejam suficientes para a aquisição  dos  mesmos. 
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14.3.9 -  A  Presente licitação  rege-se  pelo disposto  na  Lei Federal n.º  
8.666/93 de 21 de junho  de  l993  e  alterações da Lei n.º  8.883/94. 

14.3.10 -  Os   Elementos,   informações    e esclarecimentos   relativos   à 
licitação,   serão   fornecidos  diretamente   pela  Prefeitura  do  Município,  em   horário   
de  expediente,  de  segunda à sexta-feira, das 8:00  às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 
horas, através do telefone n.º  (047) 3621-7705 ou ainda diretamente no Departamento de 
Licitações. 

14.3.11 - Os casos omissos no presente  Edital serão  resolvidos  pela  
Comissão  Permanente  de  licitação   do  Município. 

 
Canoinhas, SC 04 de abril de 2007. 

 
 

 
 

                   LEOBERTO WEINERT                RODRIGO CRUZ DOS SANTOS 
              Prefeito                                   Assessoria Jurídica 
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
 
ITEM 01:  01 (uma) Câmera Fotográfica Digital com as especificações mínimas 
exigidas abaixo: 
4 MP; 
Lente com no mínimo 6.1 mm; 
Abertura 1: 2x8; 
Zoom digital  de 4x; 
Cartão de Memória 128 MB. 
Valor máximo admitido para este item R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) 
ITEM 02: 01 (um) Computador com as especificações mínimas exigidas abaixo: 
Processador com 3.0 GHZ / 800 MHZ FSB e 2 MB de Cachê;  
Placa mãe compatível, de igual freqüência (800 MHZ), suporte SATA e DDR 400 com 
som, vídeo e rede on board; 
Memória DDR 512 MB PC400; 
Gravador CD-RW 52x32x52; 
Drive 1.44 MB; 
Monitor 17”; 
HD 80 GB SATA 7.200 RPM; 
Estabilizador com potência de 1,5 4 tomadas; 
Conjunto de gabinete ATX; 
Teclado ABNT 2; 
Mouse óptico; 
Caixa  de som. 
Valor máximo admitido para este item R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) 
ITEM 03: 01 (uma) Impressora Colorida com as especificações mínimas exigidas 
abaixo: 
Resolução 4.800 x 1.200 DPI; 
velocidade: 13 PPM (cores), 18 PPM (preto). 
bivolt 
Valor máximo admitido para este item R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
ITEM 04: 01 (uma) Impressora Multifuncional: Scanner, telefone e fax com as 
especificações mínimas exigidas abaixo: 
Resolução 4.800x1.200 DPI 
Velocidade 13 PPM (cores), 18 PPM (preto) 
Ciclo de trabalho no mínimo 1.400 páginas/mês 
Scanner colorido resolução 1.200x1.200 DPI 
Bivolt 
Fax com memória de 150 páginas 
Velocidade do fax 28 Kbps  
Conexão para PC. 
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Valor máximo admitido para este item R$ 800,00 (oitocentos reais). 

ITEM 05: 01 (um) Notebook com as especificações mínimas exigidas abaixo: 
15.4” Widescreen; 
Processador 1.6 GHZ ou superior; 
Memória 512 MB DDR; 
HD 40 7.200; 
Gravador de CD 52x32x52; 
Leitor de DVD; 
Wireless (internet sem fio); 
Maleta compatível com o modelo. 
Valor máximo admitido para este item R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) 
ITEM 06: 20 (vinte) Cadeiras para sala de espera de reunião. 
Estrutura de ferro tubular com 4 pés; 
Assento e encosto laminado revestido em poliéster preenchido com espuma. 
Valor máximo admitido para o item R$ 100,00 (cem reais), cada unidade, totalizando R$ 
2.000,00 (dois mil reais) 
ITEM 07: 01 (um) Arquivo de Aço 
Chapa 26; 
Pintura a pó; 
Abertura 1.30m x47m x 71m (tolerância em metros 10%); 
4  gavetas com chave; 
Valor máximo admitido para este item R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) 
ITEM 08: 01(uma) Mesa para Computador com as descrições abaixo: 
Tamanho 1.20 x 0.60 m; 
Deverá possuir 02 gavetas e Teclado retrátil; 
Conexão de 1,00 x 0,60 (tolerância em metros 10%) com suporte para CPU e teclado 
retrátil; 
Estrutura e pés de ferro 
Tampo em chapa de compensado ou MDF revestido em fórmica ou material similar 
Valor máximo admitido para este item R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) 
ITEM 09: 01 (uma) Cadeira Giratória para escritório 
Assento e encosto em laminado revestido com poliéster preenchido com espuma; 
Base giratória Com regulagem de altura. 
Valor máximo admitido para este item R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) 
ITEM 10: 05 (cinco) Carrinho para armazenagem 
Com duas rodas; 
Com capacidade mínima de 180 kg; 
Roda de borracha maciça; 
Hastes de ferro. 
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Valor máximo admitido para o item R$ 120,00 (cento e vinte reais), cada unidade, 
totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais). 
ITEM 11: 13 (treze) Caixas Térmicas de plástico ou material similar  
Capacidade mínina de 40 litros; 
Deverá possuir alça para transporte; 
Valor máximo admitido para o item R$ 220,00 (duzentos reais), cada unidade, totalizando 
R$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais). 
ITEM 12: 03 (três) Espalhadores de biofertilizante agrícola manual com as 
especificações mínimas exigidas abaixo: 
Pulverizador tração humana 
Tanque com capacidade mínima de 20 litros 
Deverá ser equipado com rodas de bicicleta ou similar; 
Barra com no mínimo 6 bicos; 
Barra com no mínimo 2 bicos para jato dirigido; 
Regulagem 70/280 litros/ha (variação permitida de no máximo 30 litros para mais e/ou para 
menos); 
Pressão de 15 a 42 libras  (variação permitida de no máximo 05 libras para mais e/ou para 
menos); 
Regulagem de barra de 0.30 a 1.30 m de altura (variação permitida de no máximo 0.20 m 
para mais e/ou para menos); 
Peso mínimo: 29 kg   (variação permitida de no máximo 06 kg. para mais e/ou para menos);
Valor máximo admitido para o item R$ 700,00 (setecentos reais), cada unidade, totalizando 
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 
ITEM 13: 01 (uma) Máquina Aplicadora de Filme com as especificações mínimas 
exigidas abaixo: 
Para bobinas de PVC de 450 mm de largura (tolerância 45 mm); 
Corte do filme com barra inox; 
Placa de aquecimento para selagem com 170 mm (tolerância 20 mm) x 280 mm (tolerância 
30 mm); 
Voltagem: 220 V ou bivolt; 
Potência mínima: 220 W; 
Pré-aquecimento em no máximo 20 min; 
Não possuir reguladores de temperatura; 
Após pré-aquecimento trabalhar com temperatura constante; 
Dimensões mínimas: 100 mm (altura) x 635 mm (comprimento) x 505 mm (largura) 
(tolerância nas dimensões 20%) 
Peso: 6.5 kg; (tolerância 1,5 kg) 
Valor máximo admitido para este item R$ 300,00 (trezentos reais). 
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ITEM 14: 01 (uma) Máquina Seladora de Pacotes com pedal, com as especificações 
mínimas exigidas abaixo: 
com barra de aquecimento; 
Seladora para polietileno; 
Polipropileno e aluminizado; 
Área útil de solda 350 mm x 4 mm de largura Tolerância 20%; 
Barra invertida com fita Teflon ou material similar; 
Voltagem: 220 v ou bivolt; 
Potência mínima: 220 w; 
Pré-aquecimento em no máximo 20 min; 
Após pré-aquecimento trabalhar com temperatura constante; 
Dimensões: 900 mm (altura) x 300 mm (comprimento) x 350 mm (largura); 
Peso: 6 kg (tolerância 1,5 kg); 
Valor máximo admitido para este item R$ 200,00 (duzentos reais). 
ITEM 15:  11 (onze) Barraca para Feira 
Com cobertura de nylon 70 impermeável; 
Estrutura em aço carbono galvanizado; 
Dimensões: 3,00 x 3,00 metros (tolerância das dimensões 10%)  
Valor máximo admitido para o item R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), cada unidade, 
totalizando R$ 8.140,00 (oito mil, cento e quarenta reais). 
ITEM 16: 10 (dez) Uniformes para feirante compostos de: 

• 01 (uma) Camiseta manga curta, gola redonda tamanho G na cor azul celeste, 
confecionada em poliviscose composta de 67% em poliéster e 33% em viscose. 
Deverão ser feitos 02 bordados (modelo a ser fornecido) com 03 cores cada um; 

• 01 (uma) Calça tamanho 42 na cor azul celeste, confecionada em tecido Oxford 
(100% poliester). Deverão ser feitos 02 bordados (modelo a ser fornecido) com 03 
cores cada um; 

• 01(uma) Avental tamanho G na cor azul celeste, confecionado em tecido Oxford 
(100% poliester) . Deverão ser feitos 02 bordados (modelo a ser fornecido) com 03 
cores cada um;  

Valor máximo admitido para o item R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), cada unidade, 
totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais). 
ITEM 17: 05 (cinco) Balanças de Prato 
Capacidade mínima para 15 Kg; 
Tolerância: 10g; 
Sensibilidade: 10g; 
Menor divisão: 10g; 
Prato em alumínio ou material similar  28,5 x 4 cm (tolerância 20 %) 
Valor máximo admitido para este item R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), cada 
unidade, totalizando R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais). 
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