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“EDITAL ALTERADO EM 16 DE MAIO DE 2011” 
 
LICITATORIO Nº 52/2011 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 26/2011  
 
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA, Prefeito do Município de Canoinhas – Estado de Santa Catarina, torna 
público para conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR 
PREÇO GLOBAL POR LOTE", 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 007/2005 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, destinado à 
AQUISIÇÃO DE 7.199 CONJUNTOS DE UNIFORME ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. 
 
1. DAS DATAS, LOCAL E HORÁRIOS 
 
1.1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 14h00min horas do dia 31/05/2011. 
 
1.2. INÍCIO DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: a partir das 14h05min horas do dia 31/05/2011. 
 
1.3. LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, SITO A RUA FELIPE SCHMIDT, 10 – 
CENTRO – CANOINHAS-SC.  
 
1.4. DAS AMOSTRAS: A licitante vencedora do certame deverá apresentar, juntamente com sua proposta de 

preços em até 03 (três) dias úteis contar data da realização do Pregão, 01 (uma) amostra do conjunto 
de uniforme escolar cotado, acompanhado de laudo da composição da malha, para posterior 
avaliação. 

1.4.1. Se for do interesse da licitante, está disponível, para visualização e análise, 01 (um) conjunto do 
uniforme escolar, acompanhado do Laudo da composição da malha, junto à Secretaria Municipal 
de Educação de Canoinhas. 

 
2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE 7.199 CONJUNTOS DE UNIFORME ESCOLAR, 
DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS 
2.2. A quantidade especificada no Projeto Básico - Anexo I, poderá ser acrescida ou reduzida nos termos do 
§ 1º do art. 65 da Lei n º 8.666/93. 
2.3. O valor máximo que a Prefeitura se propõe a pagar, por conjunto de uniforme escolar, é de R$ 95,00 
(noventa e cinco reais) cada, totalizando R$ 683.905,00. 
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
3.1. A aquisição objeto desta licitação serão contratados com recursos provisionados na conta das dotações 
orçamentárias: 
05.01.2.007.3.3.90.32.99.00.00.00 código reduzido 47. 
05.01.2.008.3.3.90.32.99.00.00.00 código reduzido 54. 
05.01.2.007.3.3.90.32.99.00.00.00 código reduzido 143. 
05.01.2.008.3.3.90.32.99.00.00.00 código reduzido 144. 
 
4. DO PREÇO 
4.1. Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes ao de mercado na data da apresentação da 
proposta e do oferecimento de lances; 
4.2. Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto 
desta licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de 
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administração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 
4.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou qualquer título. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar da presente licitação, empresas regularmente constituídas, que satisfaçam as 
condições do presente Edital; 
5.2. As empresas deverão participar isoladamente, não sendo permitido consórcios; 
5.3. Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo 
suspensão do direito de licitar ou contratar com Administração Pública; 
5.4. A participação na Licitação, implica na aceitação inconteste de todos os termos deste Edital e dos 
demais Documentos que o complementam. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
6.1. Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preços e praticar os 
demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório junto à Prefeitura, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente que possua foto. 
6.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida ou Carta de Credenciamento, com poderes para formular ofertas e lances de preços 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou do Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. Deverá ser apresentado o original dos documentos 
apresentados em cópia, para conferencia.  
6.3. O credenciamento de que trata o subitem anterior deverá ser entregue separado dos envelopes de 
"Proposta" e "Documentos de Habilitação". 
6.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 
licitante. 
6.5. Não serão aceitas propostas ou documentação por via postal ou meio eletrônico. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS 
E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
7.1. No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os credenciamentos, na 
forma do item 6 (seis) deste edital.  
A sessão pública será aberta pelo Pregoeiro, sendo recebidos: 

a) 01 (um) envelope lacrado, contendo a PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE 01); 
b) 01 (um) envelope lacrado, contendo a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENV. 02); 
c) 01 (um) envelope lacrado, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENV. 03); 
d) 01 (um) envelope lacrado, contendo as AMOSTRAS CONFORME ITEM 1.4 (ENV. 04); 

Os envelopes a, b, c e d acima deverão ser entregues contendo em sua face externa os seguintes dizeres: 
a) AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  26/2011 
PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01 
PROPONENTE: 
 

b) AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  26/2011 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 
PROPONENTE: 
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c) AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  26/2011 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 03 
PROPONENTE: 
 

d) AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  26/2011 
AMOSTRAS - ENVELOPE Nº 04 
PROPONENTE: 
 

7.1.1. A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope 02), refere-se à apresentação de uma Declaração 
em papel timbrado da Empresa, conforme modelo constante no anexo VI, dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos da Habilitação. 
7.1.2. Não será aceita, em qualquer hipótese a participação de licitante: 
a) retardatário, a não ser como ouvinte;  
b) que não apresentar a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope 02); 
7.1.3. Serão aplicadas as penalidades previstas no item 17 deste Edital ao licitante que fizer declaração 
falsa. 
7.2. Após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes, que receberá 
os  envelopes contendo, em separado, as propostas comerciais e os documentos relativos à habilitação, 
procedendo, em seguida a abertura dos envelopes contendo as propostas. 
7.2.1. Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro examinará a sua conformidade, consistindo na 
conferência, análise e classificação em confronto com o objeto e exigências do Edital. 
7.2.2. Em seguida procederá ao julgamento e classificação das propostas nos moldes do item 12 do 
presente Edital. 
7.3. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
7.4. Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em ata, que deverá ser assinada por todos os 
licitantes presentes. 
 
8. DA PROPOSTA FINANCEIRA– ENVELOPE Nº 1 
8.1. As propostas deverão preencher os seguintes requisitos: 
a) Ser impressa em papel timbrado da empresa, escrita em português, sem emendas, entrelinhas ou 
rasuras, devidamente datada e assinada, como também rubricadas em todas as suas folhas; 
b) Consignar, em moeda nacional, o preço unitário e total do item cotado, em algarismo e/ou por extenso; 
c) Deverá ter todas as informações necessárias a perfeita identificação do bem proposto, tais como marca, 
modelo e outras. 
d) Em caso de divergência entre os valores unitário e total, será considerado o primeiro e, entre o expresso 
em algarismo e por extenso, será considerado este último; 
e) Declarar o prazo de validade da Proposta, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
f) Fazer menção ao Pregão Presencial e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número de telefone e de 
fax e e-mail, se houver, além do respectivo endereço e a indicação do banco e agência e respectivos 
códigos e número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento (sem 
que a ausência gere desclassificação); 
g) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
h) A proposta deverá ser entregue acompanhada de 01 (uma) amostra de cada item cotado, para 
posterior avaliação. 
 
8.2. As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, em 
envelope separado, lacrado, contendo os dizeres abaixo: 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  26/2011 
PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01 
PROPONENTE: 
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9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
9.1. Não será considerada proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste Edital. 
 
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1. Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei n. º 
8.666/93, as propostas que: 
10.1.1. Apresentar preço excessivo ou preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que 
não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto; 
 
11. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N. º 3 
11.1. A documentação, deverá ser entregue no local, dia e hora indicado no preâmbulo deste Edital, em 
envelope separado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes dizeres: 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  26/2011 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 03 
PROPONENTE: 
 
11.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia 
simples; neste caso, mediante a apresentação dos originais para conferência pelo Pregoeiro e sua equipe 
de apoio. 
11.2.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz; 
11.2.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, quanto 
a Certidão de Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, 
deverá apresentar o documento comprobatório de autorização para centralização; 
11.2.3. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser 
apresentadas com o número de CNPJ da matriz e filial, simultaneamente; 
11.2.4. Serão dispensados da apresentação de documentos com o CNPJ da filial aqueles documentos que, 
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11.3 - 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 empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
d) 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. 
 
 11.4 - Regularidade Fiscal: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de localização; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Dívida Ativa da União; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Prova de Regularidade para com Fazenda Municipal;  
f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
g) Prova de Regularidade com Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
 
11.5 - Da Qualificação Econômico-Financeira 
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11.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, 2010, 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.  
11.5.1.1. No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial 
(sociedade empresária em geral) deverão apresentar o balanço por cópia do Livro Diário ou Livro Balancetes 
Diários e Balanços da empresa, devidamente registrados pelo órgão competente, com os Termos 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, legalmente habilitados, constando nome completo e 
registro profissional.  
11.5.1.2. Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá 
ser apresentado por publicação no Diário Oficial do Estado. 
11.5.1.3. 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. 
11.5.1.4. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 
11.5.1.5. As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida 
ao IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega de livro digital junto a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 
Observação: O balanço patrimonial deverá estar devidamente assinado pelo representante legal da empresa e 
por profissional de contabilidade legalmente habilitado, conforme disposto no artigo 10, IV do Código Comercial 
Brasileiro e Normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

11.5.2. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial (deverá constar 
obrigatoriamente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso de não 
constar na certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de noventa dias 
da data de abertura dos envelopes. 
 
11.6. Qualificação Técnica   
11.6.1. 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, firmado por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou 
Privado, comprovando que a licitante já forneceu produtos da mesma espécie do objeto licitado. 
 
11.7 - DECLARAÇÕES  
11.7.1. Do cumprimento do Art. 7º da Constituição Federal 
Declaração de que a proponente não possui em quadro de pessoal, empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de (14) quatorze anos, nos termos do inciso 
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988. 
11.7.2. Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo IV deste 
edital. 
11.7.3. Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas. 
Declaração, conforme modelo ANEXO VI, assinada pelo representante legal da licitante, atestando a não 
existência de nenhum sócio da empresa, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários 
Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem 
como também não possua em seu quadro social, nenhum Servidor do Município, ficando sujeita às sanções 
cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração. 
 
11.8. Todos os documentos deverão conter seus prazos de validade. Para os documentos que 
eventualmente não contenham prazo de validade, será considerado, excepcionalmente, o prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de sua expedição. 
 
11.9. As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico só terão validade após confirmadas pelo 
Órgão licitante, nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A empresa que inserir 
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certidões tidas como falsas serão remetidas aos Ministérios Públicos respectivos para as providências 
legais cabíveis. 
 
11.10. Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de habilitação, 
decidida esta, quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema. 
 
12 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
12.1. A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, sendo 
recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua 
abertura. Após a abertura da sessão, não serão mais admitidos novos proponentes, e a licitação 
desenvolver-se-á conforme segue: 
12.2. Identificação e credenciamento de um representante por empresa, que deverá apresentar: 
12.2.1. Carteira de identidade; 
12.2.2. Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes 
para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada, no caso de sócio da empresa, 
proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em 
vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 
12.2.3. Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 
12.3. Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta” e “Documentos de 
Habilitação"; 
12.4. Abertura dos envelopes "proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
12.5. Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e 
classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
12.6. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
12.6.1. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço global do lote e todos 
os demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor 
preço ofertado; 
12.6.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 12.7.1, participarão da rodada 
de lances verbais as empresas detentoras das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os 
preços oferecidos; 
12.7 . A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário; 
12.7.1. O licitante, após convocado pelo pregoeiro, terá que oferecer seu lance em no máximo 05 (cinco) 
minutos; 
12.7.2. O lance deverá ser oferecido levando-se em conta o valor total do lote, o qual não poderá ter 
desconto inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais) do último lance ofertado, valor este que poderá ser mudado 
pelo Pregoeiro a qualquer momento durante a rodada de lances verbais; 
12.7.3. O Pregoeiro, a seu critério, poderá permitir a comunicação dos licitantes com terceiros, através de 
telefone celular; 
12.7.4. A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a empresa detentora da proposta com o maior preço global do lote e finalizando com a 
licitante que ofereceu o menor preço global do lote, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço global 
do lote. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço global 
do lote. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o qual definirá a 
seqüência dos lances seguintes; 
12.7.5. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem anterior, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas; 
12.8. Ordenamento das empresas por menor preço; 
12.9. Análise da proposta de menor preço, devendo o Pregoeiro decidir sua aceitabilidade de acordo com a 
compatibilidade com os preços de mercado. 
12.10. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 
caso; 
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12.11. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, 
passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda 
às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido; 
12.12. Aclamação do licitante vencedor; 
12.13. Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes; 
12.14. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 
manifestação positiva nesse sentido; 
12.15. Adjudicação do objeto ao vencedor; 
12.16. Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 
12.17. Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, que ficarão 
retidos até a emissão da autorização de fornecimento; 
12.18. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do 
Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o 
prosseguimento dos trabalhos. 
  
13. DO PREÇO FINAL    
13.1. O preço final a ser praticado pela licitante no fornecimento dos produtos deste pregão, será o menor 
lance oferecido pela vencedora na fase de lances, registrado no histórico do pregão (lances/lote), assinado 
pelo pregoeiro e representante da licitante. 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    
14.1. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos. 
14.2. O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável. 

 
 

15. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 
15.1. Os kits de uniformes escolares deverão ser entregues no prédio da Prefeitura, sito à Rua Felipe 

Schmidt, 10, Centro, Canoinhas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar data de 
recebimento da autorização de fornecimento pela CONTRATADA. 

 
16. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 
16.1. Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 
a) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as 
contratações decorrentes do registro; 
b) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do objeto 
da licitação. 
c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de procedimento 
fraudulento, devidamente comprovado; 
d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor; 
 
16.2. A Prefeitura, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio processo que deu origem 
à contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a rejeição da 
recusa e conseqüente aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser 
franqueado o contraditório e a ampla defesa. 
16.3. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o atraso 
na entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatário(s) submeter(em) os fatos, 
por escrito a Prefeitura, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para 
análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material. 
 
17. DAS PENALIDADES E MULTAS 
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17.1. O licitante que provocar retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, aplicado nos 
termos do art. 14 do Anexo I do Decreto Federal 3555/2000 e do art. 11 da Lei 6.474/2002, regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 0199/2003. 
17.2. De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licitações e Contratos a licitante adjudicatária 
ficará sujeita as seguintes penalidades: 
17.2.1. Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante; 
17.2.2. Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu remanescente 
nas hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto; no caso dos serviços não estarem em conformidade 
com as especificações do Projeto Básico-Anexo I. 
17.2.3. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos previstos no objeto licitado, fica sujeito o 

adjudicatário às penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte forma: 
a)  Ocorrendo atraso na entrega do objeto licitado, será aplicada multa moratória de 0,33% (zero vírgula 

trinta e três por cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o 
valor total da aquisição; 

b) No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa 
indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição; 

c) O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
d) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção; 
e) As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 

Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de 
licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período. 

 
18.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
18.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
18.1.1. A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, que 
regulamenta a Licitação na modalidade Pregão e art. 9º V da Lei Estadual nº 6.474/2002, devendo ser 
entregue no Setor de Protocolo,  endereçado o Pregoeiro. 
18.2. A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
18.3. Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser 
manifestada no final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de recorrer.  
18.3.1. 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 contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
18.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.  
18.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
18.6. 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. 
18.7. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Setor de Protocolo, endereçadas 
o Pregoeiro. 
18.8. Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local indicado 
no item anterior. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. Quaisquer esclarecimentos adicionais e itens deste Edital por ventura duvidosos, poderão ser obtidos 
pelo  fone (47) 3621-7705 e, ou fax (47) 3621-7712, até dois dias úteis antes da data marcada à reunião, 
destinada ao recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Financeira”. 
19.2. Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 
precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não cabendo aos 
licitantes direito a qualquer reclamação posterior. 
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19.3. O Pregoeiro poderá convocar servidores qualificados do Órgão, para oferecer suporte técnico e/ou 
jurídico às decisões da Comissão independente da equipe de apoio; 
19.4. As irregularidade sanáveis que venham a surgir no edital, poderão ser admitidas nos termos do art. 3º 
§ 2º da Lei Estadual 6.474/2002. 
19.5. As modificações ocorridas neste Edital, obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do Art.21, da Lei 
nº8.666/93. 
19.6. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, 
a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar 
necessário. 
19.7. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seu 
Projeto Básico-Anexo I, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 
19.8. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou 
apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital e seu Projeto Básico-Anexo I. 
19.9. Os documentos da habilitação dos que forem excluídos do certame, ficarão em poder da Prefeitura.  
19.10. Ao Prefeito de Canoinhas reserva-se o direito de revogar, anular, suspender ou adiar a presente 
licitação, por razões de interesse público ou por decorrência de fato superveniente comprovado, e anular no 
todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa no prazo de dois dias úteis, consoante prevê a Lei nº 
8.666/93, bem como, transferir a data de abertura, sem que isso caiba à licitante, direito a indenização, seja 
a que título for. 
19.11. A Prefeitura poderá anular o certame, por vício de legalidade, ou revogá-lo, por motivo de 
conveniência e oportunidade em razão de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
19.12. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do 
pregão e o disposto nos itens 12.11 e 12.12, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) os documentos de 
habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião; 
19.13. Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas 
disposições da legislação em vigor. 
19.14. Fica eleito o foro de Canoinhas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Licitação. 
  
 

Canoinhas, 16 de maio de 2011. 
 
 
 
 

________________________________ 
LEOBERTO WEINERT 

Prefeito 
 
 
 

___________________________________ 
DOUGLAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011 
 

01. OBJETO: 7.199 (sete mil cento e noventa e nove) kits de uniforme escolar, contendo 02 (duas) calças, 
02 (duas) camisetas manga curta, 01 (uma) jaqueta e 01 (uma) camiseta manga longa., conforme descrito 
abaixo: 
 
02. DOS TECIDOS: 
2.1. CAMISETAS: 
As camisetas deverão ser confeccionadas com: 
POLIVISCOSE 67%PES 33% CV 30/1CARDADA 155GR² EM AZUL MARINHO TPX PV 19-3940: E 
AMARELO TPX PV 14-1852. 
RIBANA 65%PES 32%VC  3% PUE 30/1-40.  
 
2.2. CALÇAS E JAQUETAS: 
As calças e as jaquetas deverão ser confeccionadas com: 
HELANCA 65%POLIESTER 35%ALGODÃO 280 GR² EM AZUL MARINHO COLEGIAL TPX 19-3921 E 
AMARELO TPX PV 14-0852.  
RIBANA 100%POLIESTER. 
 
03. ESPECIFICAÇÃO: 
3.1. CAMISETA MANGA LONGA 
GOLA “V” RETILINEA JACKARD AZUL MARINHO COM ESCRITA (100 ANOS CANOINHAS) EM 
AMARELO  E LISTRA EM AMARELO COM 30 MM ACABADA. 
RECORTES FRENTE E COSTAS DAS LATERAIS DO CORPO E RECORTE NAS MANGAS EM AZUL 
MARINHO, PUNHO EM RIBANA COM ELASTANO  AMARELO. BORDADO BRASÃO DE CANOINHAS  
NO PEITO ESQUERDO 
BARRA DO CORPO DE 25 MM COM DUAS AGULHAS BITOLA LARGA. 
ETIQUETA DO FABRICANTE CONTENDO TODAS AS INFORMAÇOES PERTINENTES AO PRODUTO 
COM TAMANHO. 
 
3.2. CAMISETA MANGA CURTA 
GOLA “V” RETILINEA JACKARD AZUL MARINHO COM ESCRITA (100 ANOS CANOINHAS) EM 
AMARELO E LISTRA EM AMARELO COM 30 MM ACABADA. 
RECORTES FRENTE E COSTAS DAS LATERAIS DO CORPO E RECORTE NAS MANGAS EM AZUL 
MARINHO, BORDADO BRASÃO DE CANOINHA NO PEITO ESQUERDO 
BARRA DO CORPO DE 25 MM COM DUAS AGULHAS BITOLA LARGA. 
ETIQUETA DO FABRICANTE CONTENDO TODAS AS INFORMAÇOES PERTINENTES AO PRODUTO 
COM TAMANHO. 
 
3.3   JAQUETA DE HELANCA COLEGIAL UNISSEX  
CONFECCIONADA COM ZIPER AZUL MARINHO FRONTAL REBATIDO 1 AGULHA COM BOLSOS 
LATERAIS REBATIDO, BARRA E PUNHO DAS MANGAS DE RIBANA AZUL MARINHO, MANGAS COM 
FILETE EM HELANCA AMARELA. 
BORDADO PEITO LATERAL DIREITA( CANOINHAS 100 ANOS)  E PEITO LATERAL ESQUERDA 
(BRASÃO DE CANOINHAS). 
SILKSCREEN (PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS ) NAS COSTAS EM AMARELO. 
ETIQUETA DO FABRICANTE CONTENDO TODAS AS INFORMAÇOES PERTINENTES AO PRODUTO 
COM TAMANHO. 
 
3.4 CALÇA DE HELANCA COLEGIAL UNISSEX 
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CONFECCIONADA COM ELASTICO DE 30MM NA CINTURA COM COSTURA CATRACA 3 AGULHAS, 
FILETE  DE HELANCA AMARELA NAS LATERAIS DAS PERNAS EM DEBRUM PV 0,5 CM. BOLSO 
TRAZEIRO REBATIDO LADO DIREITO COSTAS. 
BARRA DO CORPO DE 25 MM COM DUAS AGULHAS BITOLA LARGA. 
FRENTE PERNA DIREITA BORDADA BRASÃO. 
ETIQUETA DO FABRICANTE CONTENDO TODAS AS INFORMAÇOES PERTINENTES AO PRODUTO 
COM TAMANHO. 
 
4. DO LAUDO 
Laudos pelo laboratório de ensaios credenciados pelo INMETRO  
 
Agasalho em malha poliéster/algodão (65%/35%), Tam: 02 ao EGG, gramatura 280g/m² 
 
COMPOSIÇÃO  NORMA  20/05  e  20ª/05 DA AATCC  65% POLIESTER E 35% ALGODÃO  
5% TOLERÂNCIA  PARA MAIS OU PARA MENOS. 
GRAMATURA   NORMA  10591/08   MINIMO 280  g/m2  5 % TOLELANCIA PARA MAIS  ou PARA  
MENOS 
 
SOLIDEZ DE COR AO SUOR NORMA   NBR 8431/84 
ACIDO NOTA MÍNIMA DE 4 
ALCALINO NOTA MÍNIMA DE MÍNIMA DE 4 
 
SOLIDEZ DE COR AO CLORO NORMA  NBR  101888/88 
MIGRAÇÃO AO ALGODÃO MÍNIMA DE NOTA 4 
ALTERAÇÃO NOTA MÍNIMA DE 4  
 
Camiseta em malha poliéster/viscose (67%/33%), Tam: 02 ao EGG, gramatura 155 g/m2  
 
COMPOSIÇÃO  NORMA 20/05 e 20ª/05 DA AATCC  67% POLIESTER E 33% VISCOSE 
 5% TOLERÂNCIA PARA MAIS OU PARA MENOS  
GRAMATURA   NORMA  10591/08   MINIMO 155  g/m2  5% TOLELANCIA PARA MAIS  ou PARA  MENOS  
 
SOLIDEZ DE COR AO SUOR NORMA   NBR ISSO 105 E 04/09 
MIGRAÇÃO LÃ  NOTA  MÍNIMA DE 4 
MIGRAÇÃO POLIESTER NOTA MÍNIMA DE 4 
ALTERAÇÃO NOTA MÍNIMA DE 4  
ALCALINO 
MIGRAÇÃO LÃ  NOTA MÍNIMA DE 4 
MIGRAÇÃO POLIESTER NOTA MÍNIMA DE 4 
ALTERAÇÃO NOTA MÍNIMA DE 4  
 
SOLIDEZ DE COR AO CLORO NORMA 61 (IVA) DA AATCC 
MIGRAÇÃO AO ALGODÃO NOTA MÍNIMA DE 4 
ALTERAÇÃO NOTA MÍNIMA DE 4  
PILLING NORMA ASTM D 3512  
NOTA MÍNIMA DE 4   
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5. MODELO DA CALÇA. 
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6. MODELO DA CAMISETA MANGA CURTA. 
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7. MODELO DA CAMISETA MANGA LONGA. 
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8. MODELO DA JAQUETA. 
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9. MODELO DOS LOGOTIPOS. 
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10. DA AMOSTRA. 
5.1. A  empresa vencedora terá que apresentar, em até 03 (três) dias úteis, a contar data da 
realização do Pregão, 01 (uma) amostra do conjunto de uniforme escolar, qual seja, 01 (uma) 
calça, 01 (uma) jaqueta, 01 (uma) camiseta manga longa e 01 (uma) camiseta manga curta, 
confeccionado conforme modelos constantes no anexo I, e acompanhados dos laudos de ensaios 
feitos por laboratório credenciado pelo  INMETRO. 
5.2. Estará disponível a todos os interessados, na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) 
amostra para avaliação e esclarecimento de dúvidas.  
 
 
11. DA AVALIAÇÃO. 
10.1. Avaliação: Toda a amostra que apresentar acabamento de má qualidade, costura mal feita, 
laudos que não correspondam com os solicitados, logomarcas que não correspondam  com o 
descritivo e amostra no anexo, serão desclassificadas. 
11.1.1. A amostra será enviada para laboratório credenciado pela INMETRO, onde serão 
solicitadas as seguintes provas: 

11.1.1.1) Identificação do produto: Agasalho em malha poliéster/algodão (65%/35%), 
gramatura 280g/m², conforme modelo. 
 
a) COMPOSIÇÃO  NORMA  20/05  e  20ª/05 DA AATCC  65% POLIESTER E 35% ALGODÃO  
5% TOLERÂNCIA  PARA MAIS OU PARA MENOS. 
GRAMATURA   NORMA  10591/08   MINIMO 280  g/m2  5 % TOLERÂNCIA PARA MAIS  ou PARA  
MENOS. 
 
b) SOLIDEZ DE COR AO SUOR NORMA   NBR 8431/84 
ACIDO NOTA MÍNIMA DE 4 
ALCALINO NOTA MÍNIMA DE 4 
 
c) SOLIDEZ DE COR AO CLORO NORMA  NBR  101888/88 
MIGRAÇÃO AO ALGODÃO MÍNIMA DE NOTA 4 
ALTERAÇÃO NOTA MÍNIMA DE 4  
 
 
11.1.1.2. Identificação do produto: Camiseta em malha poliéster/viscose (67%/33%), , 
gramatura 155 g/m2, conforme modelo. 
 
a) COMPOSIÇÃO  NORMA 20/05 e 20ª/05 DA AATCC  67% POLIESTER E 33% VISCOSE 
 5% TOLERÂNCIA PARA MAIS OU PARA MENOS  
GRAMATURA   NORMA  10591/08   MINIMO 155  g/m2  5% TOLERÂNCIA PARA MAIS  ou PARA  
MENOS.  
 
b) SOLIDEZ DE COR AO SUOR NORMA   NBR ISSO 105 E 04/09 
MIGRAÇÃO LÃ  NOTA  MÍNIMA DE 4 
MIGRAÇÃO POLIESTER NOTA MÍNIMA DE 4 
ALTERAÇÃO NOTA MÍNIMA DE 4  
ALCALINO 
MIGRAÇÃO LÃ  NOTA MÍNIMA DE 4 
MIGRAÇÃO POLIESTER NOTA MÍNIMA DE 4 
ALTERAÇÃO NOTA MÍNIMA DE 4  
 
c) SOLIDEZ DE COR AO CLORO NORMA 61 (IVA) DA AATCC 
MIGRAÇÃO AO ALGODÃO NOTA MÍNIMA DE 4 
ALTERAÇÃO NOTA MÍNIMA DE 4  
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PILLING NORMA ASTM D 3512  
NOTA MÍNIMA DE 4   

 
11.1.2. Serão analisados ainda os seguintes itens: 

a) Se os componentes foram recortados e montados, nos moldes do modelo constante 
neste edital; 
b) Se as costuras não possuem fios soltos ou falhas, ou seja, a mesma deverá ser 
contínua e perfeitamente aderida à peça; 
c) Se os bordados seguiram a forma correta e estão totalmente preenchidos; 

 
 
12. DA CONFERÊNCIA DOS LAUDOS 
11.1. O Município realizará a confrontação do laudo entregue pela licitante vencedora juntamente 
com a amostra, com aquele realizado pela Prefeitura a posteriori. 
 
 
13. DA ENTREGA  
13.1. O kit de uniforme deverá estar isento de qualquer defeito que comprometa sua 
apresentação; 
13.2. Cada kit deverá ser embalado individualmente acondicionado em saco plástico 
fechado. 
13.3. Embalagem coletiva de caixa retangular de papelão, fechamento com fita gomada 
de 6 cm de largura ou similar, acondicionado na sacola plástica do kit. 
13.4. Na parte externa de cada caixa deverá conter os seguintes dizeres: 
13.4.1. Prefeitura Municipal de Canoinhas; 
13.4.2. Secretaria Municipal de Educação; 
13.4.3. Conjunto de uniforme escolar nº 000000; 
13.5. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Secretaria Municipal de Educação, e o objeto do Contrato ficará sujeito a controle de 
qualidade. 
13.6. As peças entregues serão submetidas ao Controle de Qualidade, realizado 
mediante coleta aleatória de amostras, podendo inclusive ser enviadas para Laboratório, 
a fim de contra prova. 
 
 
12. TABELA DE TAMANHOS 
12.1 – Ensino Fundamental 
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Hamilton Wendt 
Secretario Municipal de Educação 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

................................................., .......... de ................................. de 2011. 
 

Proponente : ............................................................................................................................. 

Endereço :  ............................................................................................................................... 

Telefone:  ......................CNPJ ....................................... Insc. Estadual.................................. 

 
 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º  52/2011 
PREGÃO PRESENCIAL N.º  26/2011 
 
 

LOTE 01 
 

PREÇO EM R$ 
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

 
01 

 
7.199 

Kit de uniforme escolar, contendo 02 (duas) calças, 02 
(duas) camisetas manga curta, 01 (uma) jaqueta e 01 
(uma) camiseta manga longa. 

  

VALOR TOTAL DO 
LOTE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
R$ 

 
Validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do recebimento 
da proposta pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos após emissão da autorização de fornecimento. 
Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega . 
Declaramos, para todos os fins que temos conhecimento do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  
N.º  26/2011, na sua íntegra. 
 
 
 

------------------------------------------------ 
(Assinatura do responsável legal pela empresa) 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2011  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 (Local e Data)  
________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011  
(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.  
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição.  
 (Local e Data)  
________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 

  ANEXO V – DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 
possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários 
Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por 
adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do 
Município. 
(Local e Data) 
________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  

 

                      ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011 
Declaro, nos termos do inciso VII do art. 4 da Lei nº 10.520/2002 c/c inciso IV do art. 3.º do 
Anexo I do Decreto Municipal nº 007/2005, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica 
.................................................., inscrita no CNPJ ..........................................., estabelecida à 
Rua ........................., ....., por mim legalmente representada, possui integralmente requisitos 
para habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2011, PROCESSO Nº 52/2011, do 
Município de Canoinhas, não estando impedida de participar de licitações e de contratar com 
a administração pública em razões de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua 
habilitação. 
(Local e Data)  
_________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  


