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PROCESSO N.º 36/2011 
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2011        

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS torna público que realizará licitação na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta e regime de 
empreitada por preço global. Tem por finalidade a presente licitação, a seleção e contratação de empresa e 
para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE CONSERVAÇÃO E 
CONGELAMENTO DE PEQUENOS FRUTOS (TÚNEL DE CONGELAMENTO, CÂMARAS DE 
ESTOCAGEM, ANTECÂMARA E RESFRIAMENTO, E OUTROS), de acordo com o que se encontra 
definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento 
serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela portaria n.º 039/2011, de 19 
de janeiro de 2011, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 
 
1.  DO EDITAL 

1.1 - São partes integrantes deste Edital: 
ANEXO I Projeto Básico; 
ANEXO II Minuta do Contrato; 
ANEXO III Modelo para apresentação da proposta; 
ANEXO IV Modelo declaração de fato impeditivo; 
ANEXO V Modelo declaração empregado menor; 
ANEXO VI Modelo de Credenciamento Específico. 
 
1.2 - Todos os documentos relativos a esta licitação (item 1.1 deste edital), poderão ser retirados 

pelos interessados diretamente no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações. 
1.3. O valor máximo que a Prefeitura se dispõe a pagar pelo objeto desta licitação é de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
 

2.  DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem como objeto o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE PEQUENOS 
FRUTOS (TÚNEL DE CONGELAMENTO, CÂMARAS DE ESTOCAGEM, ANTECÂMARA E 
RESFRIAMENTO, E OUTROS), com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e 
perfeita implantação de todos os elementos definidos no Anexo I. 
 
3. DA DATA, LOCAL E HORÁRIOS 

3.1 - Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e 
PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues até as 14h00min do dia 21 de junho de 
2011, no setor de Protocolo desta Prefeitura, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, Canoinhas - SC. 

3.2 - O início da sessão de credenciamento, abertura das propostas e disputa de preços deverá 
ocorrer às 14h15min do dia 21 de junho de 2011. 

3.3 - A presente licitação ocorrerá no Departamento de Licitações da Prefeitura, sito a Rua Felipe 
Schmidt, 10, Centro – Canoinhas - SC. 

3.4 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no 
primeiro dia útil subseqüente, à hora já estabelecida. 

3.5 - A Prefeitura do Município de Canoinhas não se responsabilizará por documentação e proposta 
que por ventura não cheguem em hora e local determinados no item 3.1 deste Edital. 

3.6 - Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade as 
condições definidas neste Edital. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos. 
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4.2 - Não poderão participar desta licitação: 
4.2.1 - empresas sob processo de falência ou concordata; 
4.2.2 - empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de 

associação; 
4.2.3 - empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, 

estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 

4.2.4 - Empresas não cadastradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura. 
4.3. - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que 
sejam apresentados os originais no ato de abertura dos envelopes nº 1, para autenticação pela Comissão 
Especial de Licitação. 
 
5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Especial de Licitação por apenas uma 
pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por 
meio de procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento. 

5.2 - A instituição de representante perante a Comissão Especial de Licitação será realizada no ato 
da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no subitem 3.1 deste Edital, 
ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia autenticada da 
Carteira de Identidade e dos documentos mencionados nos subitem 5.3 e 5.4 infra, os quais serão 
analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura. 

 5.3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 
Comissão Especial de Licitação, cópia autenticada ou original do contrato social ou ata de assembléia geral 
da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal. 

 5.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 
deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, bem 
como do documento de credenciamento, redigido na forma do Anexo VI deste Edital, ou do instrumento 
particular de procuração outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de 
outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e 
desistência de recurso e para o recebimento de intimações, constando o endereço para envio das 
intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente identificado. 

 5.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 
não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS 
 6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 
01 - HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação 
na parte externa: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2011 
DATA E HORA: 21/06/2011 - 14h15min 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 01 – HABILITAÇÃO 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇAO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2011 
DATA E HORA: 21/06/2011 - 14h15min 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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6.1.1 - Deverão constar nos Envelopes nº 01 e nº 02 os documentos especificados, 
respectivamente, nos subitens 6.2 e 6.3. 

6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em ato público pela 
Comissão Especial de Licitação, na data e hora determinada para o certame. 

 
6.2. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.2.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.2.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
6.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, ou; 

6.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício, ou;  

6.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país. 

 
6.2.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
6.2.2.1. - Qualificação Técnica. 
 
6.2.2.1.1 - Comprovante de Registro da licitante no Conselho Regional de Arquitetura e 

Engenharia –CREA. 
 
6.2.2.1.2 - Atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito 

Público ou Privado, em nome da licitante, que comprove que a mesma já realizou de forma satisfatória 
SISTEMA DE RESFRIAMENTO/CONGELAMENTO, contendo no mínimo os seguintes itens: 
Túnel de Congelamento com: 

Movimentação diária aproximada: 300 kg/período 
Temperatura ambiente aproximadamente: -28ºC 
Carga térmica: 4.357kcal/h 

Câmaras de Estocagem de Congelados com: 
Movimentação diária aproximada: 300kg de produtos congelados 
Temperatura ambiente aproximada: - 20ºC 
Carga térmica: 2.371kcal/h 

Antecâmara e Resfriamento com: 
Movimentação diária aproximada: 300kg de produtos 
Temperatura ambiente aproximada: 0ºC/+5ºC 
Carga térmica: 4.337kcal/h para resfriados 

O Atestado deverá ser entregue acompanhado obrigatoriamente, de cópias das 
notas fiscais, comprovando a efetiva realização do serviço atestado. 

 
6.2.2.1.3 – Comprovante de possuir no quadro da empresa engenheiro, através de 

Contrato Social ou carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços. 
 
6.2.2.1.4 – Comprovante de registro do engenheiro da licitante no CREA – Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura. 
 
6.2.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.2.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, 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. 

6.2.3.1.1 – 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 
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Constitutivo da sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, 
constando nome completo e registro profissional. 

6.2.3.1.2 - 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. 

6.2.3.1.3 - 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. 

6.2.3.1.4 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social 
em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 

6.2.3.1.5 - 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. 

6.2.3.2 - 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. 

 
6.2.4. - DA REGULARIDADE FISCAL 
6.2.4.1.- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
6.2.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se  

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

6.2.4.3 - 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: 

 6.2.4.4 - Certidão de quitação de tributos federais, nela abrangidas as contribuições 
sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal; 

6.2.4.5 Certidão quanto à dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional - Ministério da Fazenda; 

6.2.4.6 - Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
6.2.4.7- Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal; 
6.2.4.8- 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; 

6.2.4.9 - 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. 

 
6.2.5 - DECLARAÇÕES 
6.2.5.1 - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem 

de direito, devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os 
parâmetros explicitados no Anexo IV deste Edital. 

6.2.5.2 - Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 
7º da Constituição Federal, Lei nº 9.854/99 e no Decreto nº 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos) – Anexo V. 

 
6.2.6 - DO REGISTRO CADASTRAL 
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6.2.6.1- 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. 

 
6.2.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticados pela 
Comissão Especial de Licitação no ato do certame licitatório, mediante apresentação dos respectivos 
originais. 
 
6.3. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

6.3.1 - O Envelope nº 02 deverá conter a proposta de preços em 01 (uma) via, em português, com 
os seguintes elementos: 

6.3.1.1 - Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF. 
6.3.1.2 - Número da Tomada de Preço. 

6.3.2 - Demonstração do preço proposto, em conformidade com o modelo constante do Anexo III 
que integra o presente edital. 

6.3.3 - Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais. 
6.3.4 - Serão desclassificadas as proposta que: 

a) Não atenderem às exigências deste Edital; 
b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, sendo assim 

consideradas aquelas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dentre os seguintes 
valores: 
I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% ao orçado para o 

fornecimento de peças e execução dos serviços. 
II. Valor orçado para os fornecimentos. 

 6.3.5 - A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto 
para entrega do envelope “Proposta de Preços”. 
 6.3.6 - Data, assinatura e identificação do representante legal. 

6.3.7 – Será vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 7.1 - Abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1.1 - No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus 
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Especial de 
Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de 
Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, 
procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

7.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – 
serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus 
representantes credenciados. 

7.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma 
será suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa 
Oficial, para conhecimento de todos participantes. 

7.1.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as 
proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em 
ata os seus protestos. 

7.1.5 - Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes inabilitadas ficarão à 
disposição dos licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação na Imprensa Oficial, junto à 
Comissão Especial de Licitação, os quais serão devolvidos mediante recibo. 
 
 7.2 - Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

7.2.1 - Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão 
abertos em momento subseqüente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 – 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Especial de Licitação, desde que haja renúncia 
expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, 
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da Lei nº 8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 – 
PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação na Imprensa Oficial 
após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 

7.2.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão 
examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Especial de Licitação, bem como pelas proponentes 
ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

7.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as 
proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em 
ata os seus protestos. 

7.2.4 - Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser 
realizada no dia, será publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão 
Especial de Licitação. 

 7.3 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação, ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou 
desclassificação. 
 
 
8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 8.1 – No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados 
no item “Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, 
será adotado o critério de menor preço, entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a 
adjudicação efetuada a uma única empresa. 

8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da 
Lei 8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião 
de abertura das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

8.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do 
certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

8.4 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 
a) não atenderem às exigências do Edital; 
b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela administração; 
c) utilizarem preços manifestamente inexeqüíveis. 
8.5 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação aquele valor estimado para 

fornecimento de peças e execução dos serviços, conforme item 6.3.4. 
8.6 - Serão considerados inexeqüíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade 

por 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 do contrato, bem como aqueles 
que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93. 

8.7 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital mas possuírem erro de 
forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela 
Comissão, na forma indicada: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo 
discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-
se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de 

qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar 
no menor valor. 

8.8 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados 
no item 8.7 o valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções 
procedidas, sua proposta será rejeitada. 
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8.9 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para 
corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 

8.10 - O resultado do julgamento das propostas será divulgado no diário oficial dos Município no 
site www.diariomunicipal.sc.gov.br. 

8.11 – O valor máximo que o Município de Canoinhas, se dispõe a pagar pelas aquisições de 
equipamentos e serviços previstos neste edital é R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
 
9. DOS RECURSOS 

9.1 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e 
devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - 
DO REPRESENTANTE LEGAL - deste Edital. 
 9.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura do Município de Canoinhas - 
SC, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 
05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados. 
 9.3 - Os recursos deverão ser protocolados no Setor de protocolo desta Prefeitura, sito a rua Felipe 
Schmidt, 10 – Centro, Canoinhas - SC, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, não sendo 
aceitos recursos interpostos fora do prazo. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores da Prefeitura do 
Município de Canoinhas-SC, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer em nome 
da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 

10.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos 
equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas 
em projeto (item 1.1 deste Edital), cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo 
máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 

10.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar os serviços após assinatura do respectivo Contrato, 
conforme minuta apresentada no Anexo II deste Edital. 

10.4 – Compete à fiscalização dos serviços pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras 
atribuições: 

10.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno 
de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos 
procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 

10.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 
executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

10.4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e 
por servidor designado pela Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora 
registre, em cada visita: 

10.4.3.1 - As atividades desenvolvidas; 
10.4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

10.4.4 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em 
multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 

10.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades 
contratuais. 

10.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial 
Descritivo e do Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A 
decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de 
forma escrita e oficial. 

10.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de 
Contrato. 
 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 dias corridos, contados 
da data de entrega e instalação completa de todos os componentes contratados. 
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11.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

11.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 
Cadastramento da Prefeitura para verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do 
processo. 

11.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada 
sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

11.5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, 
emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a 
respectiva Agência. 

11.6 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota 
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 

11.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

12.1 - Executar o serviço cumprindo rigorosamente o estabelecido Anexo I e demais obrigações 
estabelecidas no Edital da Tomada de Preços n.º 07/2011. 

12.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos 
locais de trabalho; 

12.3 - Fornecer sempre que solicitado pela Contratante os comprovantes de pagamentos dos 
empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

12.4 - Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente às especificações  e as 
normas pertinentes em vigor; 

12.5 - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os materiais a ser 
empregados receber prévia aprovação da fiscalização da PMC, a qual se reserva o direito de rejeitá-los caso 
não satisfaçam os padrões especificados; 

12.6 - Fornecer todo o material e equipamentos necessários à perfeita execução do serviço 
contratado; 

12.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

12.8 - A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de qualquer ação 
judicial trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte necessária nos processos 
relativos a execução serviços contratados em que a Administração Municipal seja parte passiva. 

12.9 - Providenciar às suas próprias expensas o transporte dos equipamentos até o local da 
instalação. 

12.10 - Fornecer Garantia contra defeitos de equipamentos e serviços. 
12.12 – Utilizar todos os equipamentos necessários a execução dos serviços, adequados ao uso, 

sem improviso de equipamentos. 
12.13 – Quando do atendimento durante o período de garantia, a contratada será responsável por 

todos os custos com transporte, mão de obra, peças e recuperação dos equipamentos, sem custo adicional 
à Prefeitura. Caso necessite transportar o equipamento ou partes do mesmo, os custos relativos a este 
transporte será de total responsabilidade da contratada. 

12.14 – Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica). 
 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1 - Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os 
padrões estabelecidos. 

13.2 - Exercer a fiscalização dos serviços e equipamentos. 
13.2.1 - A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do 

objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços. 
13.3 - Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas. 
13.4 - Efetuar os pagamentos na forma convencionada. 
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13.5 - Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos 
serviços. 

13.6 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições nos 
equipamentos ou no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à 
CONTRATADA. 

13.7 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 
14. DAS PENALIDADES 

14.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação 
das seguintes penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 
II – Multa; 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.1.1 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a 
partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade 
da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no subitem 
14.1.2 infra, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais; 

14.1.2 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado 
descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do 
contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no subitem 14.1.1 
supra. 

14.2 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o 
princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após 
o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE CANOINHAS - SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da 
cópia do recibo do depósito efetuado. 

14.2.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da 
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da 
notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

14.3 - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a 
PREFEITURA poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

14.4 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa 
licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

14.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 
ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA, 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

15.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal 
previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação 
pela autoridade competente. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das seguintes dotações e 
recursos: 09.01.1.041.4.4.90.52.28.00.00.00, cód. Reduzido 136. 

   09.01.1.041.4.4.90.52.28.00.00.00, cód. Reduzido 137. 
 
17. DO PRAZO PARA FORNECIMENTO 

17.1 – O prazo máximo para fornecimento e instalação dos equipamentos será de 90 (noventa) dias, 
a contar da data de emissão da autorização de fornecimento. 
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18.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

18.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites 
previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos 
termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo. 
 
19. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 

19.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante 
vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar 
da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, 
conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

19.2 - Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº 8.666/93, se a licitante 
vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a 
ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 20.1 - O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Licitação será até que sejam entregues os 
produtos. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 
21.2 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito 

de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 
21.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

21.4 - O resultado desta licitação, será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no site 
www.diariomunicipal.sc.gov.br. 

21.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada 
ilegalidade. 

21.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A 
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
resultado do processo licitatório. 

21.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 

21.9 - 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 estabelecidos, desde que não haja comunicação da 
Comissão em sentido contrário. 

21.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. 
Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

21.11 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta 
durante a realização da sessão pública da licitação. 

21.12 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, 
sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

21.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação 
para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos 
assumidos neste certame. 

21.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, 
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preferencialmente por mensagem eletrônica para o e-mail licitacao@pmc.sc.gov.br, ou protocolado no 
Protocolo desta Prefeitura, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, CEP 89.460-000, Canoinhas - SC. 

21.15 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 
21.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a 

matéria. 
21.17 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da 

Lei nº 8666/93. 
 
22. DO FORO 

22.1 - Fica eleito o Foro da Subseção Judiciária de Canoinhas - SC para dirimir quaisquer dúvidas 
e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Canoinhas-SC, 03 de junho de 2011. 
 

 
Leoberto Weinert                                                     Douglas Antônio Conceição 

   Prefeito                                          Assessoria Jurídica  
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
PROCESSO N.º 36/2011 
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2011 
 
1. OBJETO 
1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE 
PEQUENOS FRUTOS (TÚNEL DE CONGELAMENTO, CÂMARAS DE ESTOCAGEM, ANTECÂMARA E 
RESFRIAMENTO, E OUTROS). 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 

• UM CONJUNTO INDUSTRIAL PARA PRODUÇÃO DE FRIO PARA CONSERVAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO DE PEQUENOS FRUTOS: 

 
Considerações gerais: 
- Tensão: 380V (trifásica) – 60Hz 
- Tensão de comando: 220V – monofásico 
- Fluido refrigerante primário: R404a 
 
Dados gerais: 
 
Túnel de Congelamento: 
 

Finalidade: Congelamento 
Largura externa aproximada: 3.050mm 
Profundidade externa aproximada: 2.510mm 
Altura externa aproximada:  3.000mm 
Quantidade: 01 (uma) unidade 
Movimentação diária aproximada: 300 kg/período 
Tempo de cada período aproximado: 12 horas 
Produto: Amora-preta 
Temperatura ambiente aproximadamente: -28ºC 
Carga térmica: 4.357kcal/h 

 
Câmaras de Estocagem de Congelados: 
 

Quantidade: 02 (duas) unidades 
Finalidade: Estocagem de congelados 
Largura externa aproximada:  2.650mm 
Profundidade externa aproximada: 5.530mm 
Altura externa aproximada:  3.000mm 
Produto: Amora-preta 
Movimentação diária aproximada: 300kg de produtos congelados 
Temperatura ambiente aproximada: - 20ºC 
Carga térmica: 2.371kcal/h 

 
Antecâmara e Resfriamento: 
 

Quantidade: 01 (uma) unidade 
Finalidade: Circulação e resfriamento 
Área interna aproximada:  20,48m² 
Altura externa aproximada: 3.000mm 
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Produto: Amora 
Movimentação diária aproximada: 300kg de produtos 
Temperatura ambiente aproximada: 0ºC/+5ºC 
Carga térmica: 4.337kcal/h para resfriados 

 
3. ISOLAMENTO TÉRMICO: 

 
3.1 Painés Isolantes 

Um conjunto de painés com núcleo em espuma rígida de poliestireno expandido com retardante a 
chama classe F1, conforme NBR 11948, com densidade global de 15kg/m³, e coeficiente médio de 
condutibilidade térmica de 0,037W/m.k e conformados, com opção de ambas às faces em chapa de aço 
galvanizado pré-pintado ou zincado, espessura de 0,50mm, na cor branca RAL 9003, largura padrão de 
1.140mm fixados longitudinalmente por elementos do mesmo material do núcleo e através do encaixe da 
chapa pré pintada em forma de macho/fêmea, garantindo perfeita estanqueidade. 

• 66,03m² de Painéis isolantes de 100mm 
• 140,97m² de Painéis isolantes de 200mm 

 
3.2 Acessórios 

Um conjunto de acessórios para a montagem dos painéis constituídos por, perfis de chapa 
galvanizados e pré-pintado para arremates das junções angulares internas e externas, perfis de chapa 
galvanizada para junções de topo e piso, pendurais para sustentação dos tetos, elastômero para vedação, 
poliuretano injetável, rebites, buchas plásticas, parafusos, arruelas e porcas para fixação. 
 
3.3 Isolamento do Piso 

Conjunto de placas em espuma rígida de poliestireno expandido com retardante a chama classe 
F1, conforme NBR 11948 – MB 1304, com densidade global de 18kg/m³. As placas serão fornecidas com 
dimensões de 1.000 x 1.000mm, nos quantitativos abaixo. 

• 120m² de chapas de EPS de 50mm de espessura 
 
3.4 Barreira de Vapor 

Conjunto de materiais para aplicação da barreira de vapor dos pisos, constituído de primer 
asfáltico, asfalto oxidado, lona plástica e filme de alumínio na espessura de 0,05mm, nos quantitativos 
necessários para aplicação. 
 
3.5 Acessórios Adicionais 

Válvula compensadora de pressão, executadas em plástico reforçado com fibra de vidro, gaxeta 
de vedação pela parte externa da câmara, resistência elétrica enclausurada no corpo da válvula com total 
proteção e máxima resistência a umidade. 

• 04 (quatro) válvulas compensadoras 
 

3.6 Portas Frigoríficas 
As portas frigoríficas comerciais tem suas folhas revestidas com chapa de aço pré-pintada na 

espessura de 0,65mm, na cor branca RAL – 9003, com núcleo em espuma rígida de poliuretano expandido 
com densidade global de 38kg/m³, classe R1conforme ABNT  MB-1562, gaxetas de borrachas para vedação 
junto ao marco. Os batentes (marcos) são executados também em chapa de aço pré-pintado na espessura 
de 0,65mm, na cor branca RAL-9003, com núcleo em espuma rígida de poliuretano expandido com idênticas 
características daquela utilizada na folha. Conforme sua utilização as portas possuirão as seguintes 
espessuras: Tipo TN:70mm, para operação em temperaturas até 0ºC. Estas portas são dotadas de soleira 
aquecida por meio de resistência elétrica, assim como possuem também aquecimento no marco. As portas 
de correr são equipadas com trilhos e guias laterais em perfis de alumínio extrudado e anodizado, 
puxadores tipo alça para abertura externa e tipo concha em PVC, para abertura interna. As portas giratórias 
possuem as mesmas características construtivas das portas de correr, sendo suas ferragens executadas em 
ligas especiais fundidas e acabamento em pintura eletrostática. As dobradiças possuem rampa de elevação 
em nylon. As portas giratórias a serem utilizadas em áreas de escape serão providas de barras antipânico. 
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Quantitativos 
• 03 (três) portas de girar manual com aquecimento elétrico, dimensões 1.400 x 2.000mm; 
• 01 (uma) porta de corrrer-manual sem aquecimento elétrico, dimensões 1.400 x 2.000mm; 

 
4. DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 

 
4.1 Unidade Condensadora para a instalação frigorífica, tipo skid 

 
Quantidade: 01 (uma) unidade 
Tipo do Compressor: Herméticos 
Quantidades: 04 (quatro) 
Potência nominal total: 17,87 Bkw 
Fluído Refrigerante: R404a 

 
4.1.1 Acessórios de Segurança e Operação 

 
• 04 (quatro) Separadores de Líquido 
• 04 (quatro) Tanques de Líquido 
• Válvula de Segurança de 21kgf/cm² para o tanque de líquido 
• Pressostatos de Alta e Baixa Danfoss na descarga dos compressores 
• Válvula de retenção Danfoss na descarga dos compressores 
• Tubo Flexível na descarga dos compressores 
• Pressostatos de óleo, para os compressores 
• Pressostatos de Alta Danfoss para controle de condensação 
• Filtro secador na linha de líquido 
• Visor de umidade na linha de líquido 
• 01 (um) condensador por ar forçado de alto rendimento 

 
4.2 Evaporadores 

Será usado do tipo forçador de ar para montagem suspenso junto ao teto, construídos com tubos 
e aletas corrugadas e repuxadas profundamente em sistema gradativo, ambos em alumínio. O conjunto será 
revestido em chapa galvanizada pintada a pó epóxi na cor branca, com degelo por água quente, 
funcionamento cíclico automático nas seguintes características gerais: 

 
Número de evaporadores: 01 (um) evaporador, túnel 
Vazão de ar: 19.280 m³/h 
Tipo de Degelo: Por água quente 
 
Número de evaporadores: 02 (dois) evaporadores, para as câmaras 
Vazão de ar: 5.000 m³/h 
Tipo de Degelo: Por água quente 
 
Número de evaporadores: 01 (um) evaporador, para antecâmara 
Vazão de ar: 5.160 m³/h 
Tipo de Degelo: Por água quente 

 
4.3 Conjunto de Controles 
 

• 01 (uma) válvula solenóide “Danfoss” ou similar nacional para cada ambiente 
• 01 (uma) válvula de expansão termostática “Danfoss” ou similar nacional para cada ambiente 
• 01 (um) controlador/indicador de temperatura “Every Control” modelo FK 902B, para cada ambiente 
• 01 (um) sensor de temperatura para cada ambiente 
• 01 (um) sensor de degelo para cada ambiente 
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4.4 Tubulações frigoríficas 
 

• Um conjunto de tubos de cobre para sucção e líquido 
• Acessórios em cobre e solda phoscoper 

 
4.5 Isolamento térmico dos tubos 
 

• Isolamento em tubo esponjoso do tipo armaflex na cor preta 
• Espessura da parede de 13mm e 19mm para congelados 

 
4.6 Sistema de Umidificação 
 
Quantidade 

• 01 (um), para a antecâmara 
 
Acessórios 

• Registro de pressão 
• Mangueiras de pressão 
• Tubulação de cobre, abraçadeiras, conexões de cobre e suportes 

 
4.7 Sistema de degelo 
 

Sistema: Degelo a água quente, aquecida pelos gases de descarga acionado por 
controlador 

Tipo: Automático com circuito parcial 
Bombas centrífugas: 01 (uma) unidade 
Potência: ¾ CV 

 
4.8 Equipamentos elétricos 
 
4.8.1 Quadro elétrico de comando e força 

Um quadro de comando elétrico, instalação acima proposta executado em chapa de aço. Neste 
quadro estarão contidos: 

• Contadoras telemecanique com relê de proteção contra sobre cargas do tipo disjuntor auto-ajustável 
(GV); 

• Sinalizadores luminosos para assinalar funcionamento e degelo; 
• Controlador programável em um computador com aproximadamente 100 funções, dentro delas; 
• Regulagem do diferencial do termostato; 
• Possibilidade de selecionar a forma de degelo (manual ou automático); 
• O intervalo entre os degelos, a duração e a temperatura final do degelo; 
• Retardo da partida dos ventiladores do evaporador após a finalização do degelo, a fim de evitar que 

o calor do evaporador seja circulado pela câmara após o degelo; 
• Alarme indicando caso haja problemas em um dos estágios da câmara e o possível defeito através 

de sinalização sonora e visual; 
• Contadores auxiliares para automatização e bloqueios; 
• Chaves, botoeiras, interruptores e sinalizadores. 

 
4.9 Instalação de força 

Uma instalação de força para interligação dos equipamentos elétricos de acordo com as normas 
vigentes (NBR-5410), com cabos flexíveis anti-chama alojados em calhas metálicas. 
 
4.10 Material da instalação elétrica 

Os materiais elétricos fornecidos para a instalação, como condutores, eletrodutos, conduletes e 
demais acessórios para a interligação dos equipamentos elétricos aos quadros de força e comando, serão 
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dimensionados de acordo com a norma NBR-5410. Os condutores serão do tipo Vinil, para instalação em 
dutos aéreos galvanizados. 
 
5. Garantia 
5.1 - Fornecer Garantia Técnica contra defeitos de equipamentos e serviços, pelo período mínimo de 12 
meses. 
 
6. Transporte 
6.1 - Providenciar às suas próprias expensas o transporte dos equipamentos até o local da instalação. 
6.2 - Utilizar todos os equipamentos necessários a execução dos serviços, adequados ao uso, sem 
improviso de equipamentos. 
6.3 - Quando do atendimento durante o período de garantia, a contratada será responsável por todos os 
custos com transporte, mão de obra, peças e recuperação dos equipamentos, sem custo adicional à 
Prefeitura. Caso necessite transportar o equipamento ou partes do mesmo, os custos relativos a este 
transporte será de total responsabilidade da contratada. 
 
 
7. Prazo de entrega e instalação 
7.1 - O prazo máximo para fornecimento e instalação dos equipamentos será de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de emissão da autorização de fornecimento. 
7.2 - Os serviços serão vistoriados por comissão da Prefeitura, alterações nos equipamentos e serviços 
que não constam no edital deverão ser informadas para avaliação, aprovação e autorização. 

 
8. Pagamento 
O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 dias corridos, contados da data de 
instalação de todos os itens contratados. 
 
9. Responsabilidade técnica 
A contratada deverá fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica). 
 

 
 
 

Wanderley José Dombroski 
Secretario Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
   
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
CONTRATO N.º 0000/2011  
  

TERMO DE CONTRATO PARA O PARA AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE 
CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE PEQUENOS FRUTOS 
(TÚNEL DE CONGELAMENTO, CÂMARAS DE ESTOCAGEM, 
ANTECÂMARA E RESFRIAMENTO, E OUTROS), CONFORME 
DESCRITO NO ANEXO I, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 
DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA 
VENCEDORA.  

   
Aos NONONO dias do mês de ONONONO do ano de 2011 (dois mil e onze), O  MUNICÍPIO 

DE  CANOINHAS,  ESTADO  DE SANTA  CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de Direito Público, inscrita no 
CNPJ Sob n.º  83.l02.384/0001-80, com  sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de 
Canoinhas-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  LOBERTO WEINERT,  brasileiro, casado, 
administrador de empresas,  residente  e domiciliado,  nesta cidade de Canoinhas - SC, no final  assinado, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  a Empresa VENCEDORA,  Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu  
Sócio-Gerente, Sr. NONONO NONONONO NONONO, portador do RG n.º  00000000000-00 e CIC n.º 
0000000000, residente e domiciliado à rua qualquer, 000 – centro, na cidade de Canananan-UF, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato.  

   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Este contrato tem por objeto, o AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE PEQUENOS 
FRUTOS (TÚNEL DE CONGELAMENTO, CÂMARAS DE ESTOCAGEM, ANTECÂMARA E 
RESFRIAMENTO, E OUTROS), conforme relação constante no anexo I do edital de Tomada de Preços n.º 
07/2011. 
Parágrafo Único - O fornecimento dos equipamentos e serviços serão realizados em conformidade com o  
Processo  Licitatório  n.º 36/2011, modalidade Tomada de Preços n.º  07/2011 que, com seus anexos, 
integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO - O objeto deste Contrato será executado em 
regime de Empreitada Global.  

  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Dá-se a este contrato o valor 
de R$ 000.000.00 (extenso), referente ao valor total do serviço e fornecimento de todos os equipamentos 
para a recuperação do objeto, conforme previsto na cláusula primeira e para sua totalidade do período 
mencionado na cláusula quarta.  

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a instalação de todos 
os equipamentos contratados. 

Parágrafo Segundo - Para o pagamento dos serviços realizados a empresa deverá apresentar a 
nota fiscal acompanhada do resultado do teste em dinamômetro, vistado pelos técnicos da Prefeitura. 

Parágrafo Terceiro - O valor da proposta vencedora permanecerá irreajustável. 
Parágrafo Quarto - Pelos pagamentos devidos em Razão da execução dos serviços, 

responderão os recursos próprios do Município e serão empenhados a conta das dotações orçamentárias 
n.ºs  09.01.1.041.4.4.90.52.28.00.00.00, cód. Reduzido 136 e    09.01.1.041.4.4.90.52.28.00.00.00, cód. 
Reduzido 137.  
 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS DE INÍCIO, DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO, DE ENTREGA, DE 
OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTOS 

a) O prazo máximo para fornecimento e instalação dos equipamentos será de 90 (noventa) dias, a 
contar da data de emissão da autorização de fornecimento. 
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b) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, se o SERVIÇO objeto deste contrato, for 

executado em desacordo com o contrato.  
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS - Pelos 
pagamentos devidos em Razão da execução dos Serviços, responderão os recursos do Município.  

  
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO – Caberá a CONTRATANTE, a seu critério e através da 
Secretaria de Saúde, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução 
dos serviços e do Comportamento do Pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de 
fiscalizar  seus  responsáveis Técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.  

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA aceitará integralmente, todos os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.   

Parágrafo Segundo - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada 
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que  concerne  ao objeto 
contratado e as suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas.  

Parágrafo Terceiro – O serviço integrante do objeto deste Edital será fiscalizado e recebido de 
acordo  com  o disposto  nos artigos 67, 68, 69, 73, e 76  da  Lei 8.666/93.   

Parágrafo Quarto - Todo pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos 
sobre a mão-de-obra, necessários para a realização dos Serviços deste Edital, correrão por conta da 
CONTRATADA.  

Parágrafo Quinto – Todo pessoal contratado para a realização do serviço, objeto deste Edital, 
deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da CONTRATADA.  

  
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A empresa contratada, ficará obrigada a: 

Parágrafo Primeiro - Executar o serviço cumprindo rigorosamente o estabelecido Anexo I e 
demais obrigações estabelecidas no Edital da Tomada de Preços n.º 07/2011. 

Parágrafo Segundo - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por 
seus empregados nos locais de trabalho; 

Parágrafo Terceiro - Fornecer sempre que solicitado pela Contratante os comprovantes de 
pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

Parágrafo Quarto -  Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente às 
especificações  e as normas pertinentes em vigor; 

Parágrafo Quinto - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os 
materiais a ser empregados receber prévia aprovação da fiscalização da PMC, a qual se reserva o direito 
de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados; 

Parágrafo Sexto – Fornecer todo o material e equipamentos necessários à perfeita execução do 
serviço contratado; 

Parágrafo Sétimo - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de 
qualquer ação judicial trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte necessária nos 
processos relativos a execução serviços contratados em que  a Administração Municipal seja parte passiva. 

Parágrafo Nono - Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

Parágrafo primeiro - 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. 

Parágrafo segundo - De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licitações e 
Contratos a licitante adjudicatária ficará sujeita as seguintes penalidades: 

I - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante; 
II - 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. 
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Parágrafo terceiro - 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: 

Parágrafo Quarto - 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; 

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

Parágrafo Sexto – No caso de problemas no motor, ocasionados pela instalação de 
equipamentos que sejam de 1ª. linha,será aplicada multa de 20 % do valor total contratado; 

Parágrafo Sétimo - O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação; 

Parágrafo Oitavo - Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da 
sanção; 

Parágrafo Nono - 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. 

  
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato 
administrativo unilateral, nas hipóteses previstas  no  artigo  78, incisos  I  a  XII  da  Lei 8.666/93, sem que 
caiba a CONTRATADA qualquer indenização.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE - São prerrogativas da CONTRATANTE as 
previstas no artigo 58 da Lei n 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo 
deste contrato.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA - O presente contrato  não  
poderá  ser  objeto  de  cessão   ou  transferência, no todo ou em parte.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - Em 20 (vinte) dias, contados da 
assinatura deste termo, a CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo no D.O.M.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da 
CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização 
deste contrato e da execução de seu objeto.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Canoinhas, Estado de 
Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, renunciando as partes 
contratantes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais especial ou privilegiado que seja.  
 Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 04 (quatro) cópias de 
igual teor, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes que a tudo 
assistiram.  

Canoinhas, 00 de abril de 2011. 
 

PREFEITO    VENCEDORA 
                                        Leoberto Weinert                      Nononono                                      

CONTRATANTE                                    Sócio-Gerente  
                                                               CONTRATADA 

 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
Douglas Antônio Conceição 

 
 
Testemunhas:     _______________________     __________________________       
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ANEXO  III 
MODELO DE PROPOSTA 

 
1- DADOS DA PROPONENTE 
 
EMPRESA: 
CNPJ: IE: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: UF: CEP: 
FONE: FAX: 
E-MAIL: 
CONTATO: 
 
2 - DO OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE 
CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO DE PEQUENOS FRUTOS (TÚNEL DE CONGELAMENTO, 
CÂMARAS DE ESTOCAGEM, ANTECÂMARA E RESFRIAMENTO, E OUTROS). 
  
3- FORMULÁRIO COTAÇÃO DE  PREÇOS  

Item Discriminação Un. Quantidade  Preço Unitário 
R$ 

Valor total 
R$ 

01 
Aquisição e instalação de equipamentos para a 
Central de Conservação e Congelamento de 
pequenos frutos (túnel de congelamento, câmaras de 
estocagem, antecâmara e resfriamento, e outros) 

Un. 01 
(um) 140.000,00 140.000,00 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:..................................................................................................

3.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta; 

3.2 - 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 administração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, hospedagens, 
seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 

3.3 - 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. 

4. LOCAL DE ENTREGA: Barracão de congelamento construído na localidade de Rio da 

Areia, distante aproximadamente 30 quilômetros da sede do Município. 

5. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias. 

6. PAGAMENTO: 30 dias. 
7. ENTREGA: 90 (noventa) dias após recebimento da autorização de fornecimento. 
8. O julgamento das propostas será pelo menor preço global. 

 

Local e data: 

______________________________________________ 
ASSINATURA RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 
(MODELO) 

PROCESSO N.º 36/2011 
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2011        
 
(Nome da Empresa) ........................................................................................................, CNPJ nº 
......................................, sediada em ........................................................, DECLARA, sob as penas da lei, 
que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Local e data. 

 (Assinatura do representante legal) 
 

 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
(MODELO) 

 
PROCESSO N.º 36/2011 
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2011        
         
(Nome da Empresa) ........................................................................................................................... 
inscrito no CNPJ nº .................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) ..................................... ..........................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. 
e do CPF Nº ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
Local e data. 

 (Assinatura do representante legal) 
 
 

ANEXO VI 
 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 
(MODELO) 

PROCESSO N.º 36/2011 
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2011        
        
 Pelo presente, a empresa................................................................, situada 
no(a)............................................................................................................., CNPJ nº ....................................., 
por seu .............................................................. (diretor ou sócio com poderes de gerência), outorga ao Sr. 
.................................., RG nº .........................., amplos poderes para representá-la junto à Prefeitura do 
Município de Canoinhas, na TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
36/2011, inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os 
atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber intimações no seguinte 
endereço: ........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 
Local e data. 

(Assinatura do representante legal) 
 


