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PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 148/2011
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º: 07/2011

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

A proposta relativa a esta Concorrência, deverá ser preenchida, assinada e impressa conforme 
instruções constantes no anexo IV deste edital, salva em CD e entregue conforme item 5.1.2 deste edital. 

Tipo de Licitação: Menor Preço por item

Regime de Execução Indireta: Fornecimento de material a Preço Unitário

Encerramento (entrega dos envelopes): 06/10/2011 até 14:00hs, no Setor de Protocolo da Prefeitura –
Secretaria Municipal de Administração, sito a rua Felipe Schmidt, 10 – Centro.

Abertura dos Envelopes: 06/10/2011 às 14h15min no Setor de Licitação da Prefeitura – Secretaria 
Municipal de Administração, sito a rua Felipe Schmidt, 10 – Centro.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 136/2005.

O Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação acima indicada e receberá os envelopes “A” – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA, no Setor de Protocolo da Prefeitura – Secretaria Municipal de Administração, 
sito a rua Felipe Schmidt, 10 – Centro.

O Edital poderá ser consultado e retirado, no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações. Informações no 
departamento de licitações, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 
17:30 horas ou pelo fone (47) 3621 7705.

1. DOS DOCUMENTOS  INTEGRANTES

1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços;

Anexo III - Modelo da autorização de fornecimento;

Anexo IV - Instruções “Cotação de Preços”.

Anexo V - Declaração de inexistência de fatos impeditivos

Anexo VI - Declaração de inexistência de empregados menores

Anexo VII - Declaração lei orgânica do município de canoinhas

2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I. 

2.2. A Ata de Registro de Preços vigerá por um período de 12 (doze) meses.

3. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO
3.1. O  fornecimento deverá ser executado de acordo com as prescrições contidas no Termo de Referência –
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Anexo I, segundo programação previamente estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
orçamento;

3.2. É parte integrante do fornecimento:

a) Fornecimento parcelado de diversos materiais elétricos, destinados a manutenção do sistema de 
iluminação pública;
b) Entrega dos materiais solicitados deverá ser feita diretamente na sede da Prefeitura
c)          Os materiais deverão ser transportados de forma a não se sujeitarem a danificações no 
acondicionamento e no transporte

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no 
Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de:

4.1.1. consórcios;
4.1.2. empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou 
indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
4.1.3. empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Canoinhas;
4.1.4. empresas com falência decretada ou concordatárias;
4.1.5. empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Canoinhas.

5. DA FORMA  DE  APRESENTAÇÃO  DOS  ENVELOPES
5.1. Os Envelopes “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA deverão ser apresentados, 
separadamente, em envelopes lacrados, contendo os seguintes dizeres na parte externa:

5.1.1. ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
ENVELOPE “A”- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 07/2011
DATA DE ABERTURA:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:

5.1.2. ENVELOPE B – PROPOSTA:
ENVELOPE “B”- PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 07/2011
DATA DE ABERTURA:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:

5.2. Após a entrega dos envelopes estes não poderão ser substituídos ou complementados;

5.2.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do licitante que 
poderá inserir as informações faltantes, desde que não prejudique a licitação e esteja presente na abertura dos 
envelopes.

6. DO CONTEÚDO  DOS ENVELOPES
6.1. O Envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverá conter a documentação de que trata o item 
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7, Documentos de Habilitação.

6.2. O Envelope “B” -  deverá conter a Proposta da licitante preenchida, conforme instruções constantes no 
Anexo IV.

7. DO ENVELOPE  “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens 7.5 a 7.9, 
ou os documentos elencados no item 7.4.
7.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante:

7.2.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação;

7.2.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;

7.2.3. a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referentes à filial;

7.2.4. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão;

7.2.5. o não cumprimento dos requisitos de habilitação.

7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, por um dos membros da Comissão, ou por 
publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet.

7.3.1. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do 
próprio documento, será considerado o lapso de 3 (três) meses entre a data de sua expedição e a data limite 
para entrega dos envelopes.

7.3.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 
seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

7.3.3. Na hipótese de superveniência de fato impeditivo da habilitação, obriga-se o licitante a declará-la, sob 
pena de sujeitar-se às penalidades previstas no item 16.6. e seus subitens.

7.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA
A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social  deverá ser compatível com o 
objeto licitado, consistirá em:
7.5.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial;

7.5.2. Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 
subseqüentes, devidamente registrados;

7.5.3. Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, em exercício;

7.5.4. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.6. REGULARIDADE FISCAL
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:

7.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda.
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7.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo à sede do licitante.

7.6.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da 
apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, não havendo necessidade de 
apresentação de Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

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

7.6.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, através de Certidão Negativa expedida 
respectivamente, pelo Estado e Município em que estiver situada a sede do licitante.

7.6.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal ou via internet.

7.6.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito – CND - INSS.

7.6.8. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa.

7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.7.1. Pelo menos um (01) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que  comprove o fornecimento do objeto da presente licitação;

7.8. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
7.8.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 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. 
7.8.1.1. 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. 
7.8.1.2. 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.
7.8.1.3. 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.
7.8.1.4. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura.
7.8.1.5. 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.
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7.8.2 - Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, com data não superior a 3 (três) meses da data limite para recebimento das propostas, se 
outro prazo não constar do documento.

7.9 -  DECLARAÇÕES
7.9.1 - Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme Anexo VI. 
7.9.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo V deste edital. 
7.9.3 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas.
Declaração, conforme modelo constante no anexo VII, 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 consangüíneo, 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.

8. ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
8.1. Em data e horário designados para abertura dos envelopes no local indicado, a Comissão Permanente 
de Licitações da Secretaria Municipal de Administração dará início à abertura dos Envelopes “A”.
8.2. No início da sessão, precedendo a abertura dos Envelopes, a Comissão de Licitação identificará os 
respectivos representantes das empresas Licitantes.
8.3. Recomenda-se o comparecimento de representantes das empresas Licitantes nas sessões públicas;
8.4. As empresas Licitantes poderão se fazer representar por um Diretor, por um de seus Sócios, por um 
Procurador ou por um Representante credenciado por carta.

8.4.1. Quando a empresa for representada por um Diretor ou por um de seus Sócios, deverá ser apresentado o 
Ato Constitutivo, em original ou cópia autenticada.

8.4.2. Quando a empresa for representada por Procurador deverá ser apresentada procuração no original ou 
cópia autenticada;

8.4.3. No caso de Representante, deverá ser apresentada carta de credenciamento em original ou cópia 
autenticada.

8.5. Os documentos do Envelope “A” serão rubricados, inclusive os envelopes, juntamente com os 
representantes presentes. Da mesma forma será rubricado o envelope que irá guardar os Envelopes “B”, 
lavrando-se Ata circunstanciada.
8.6. Os envelopes dos licitantes inabilitados e aqueles que porventura forem entregues à Comissão após o 
horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, poderão ser retirados pelos interessados após a abertura dos 
envelopes proposta. Se o(s) envelope(s) não for(er) retirado(s) nos 15 (quinze) dias subsequentes, a Comissão 
o(s) inutilizará, independente dequalquer aviso ou notificação.

8.7. O julgamento quanto à habilitação, bem como a data e horário para abertura do Envelope “B” – Proposta 
serão publicados uma única vez, no Diário Oficial do Estado, facultado sua divulgação na internet através do site 
realizados da forma descrita abaixo:

8.7.1. Caso haja a presença de todos os representantes legais das empresas licitantes, a Comissão poderá, a 
seu critério, proceder o julgamento da “Habilitação” no Ato da abertura dos Envelopes “A”. Se todos os 
representantes concordarem com o resultado e desistirem expressamente da interposição de recurso, quanto ao 
julgamento proferido, a Comissão procederá a abertura dos Envelopes “B” – Proposta, das empresas habilitadas, 
em sessão realizada imediatamente após o encerramento e lavratura da Ata da primeira sessão.
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8.8. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertos os Envelopes “B” – Proposta, não cabe 
desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento.

9. DO ENVELOPE  B - PROPOSTA
9.1. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, a qual deverá ser preenchida e impressa, através do 
programa de Auto Cotação que será fornecido pela Prefeitura do Município de Canoinhas aos 
interessados. As instruções para instalação e utilização do programa Auto Cotação, estão no Anexo IV 
deste edital.

a) Preço por item , fixo e irreajustável, , expresso em números, na moeda corrente nacional, com no 
máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais;

9.2. Os preços deverão incluir todas as despesas com o fornecimento dos produtos, inclusive frete até 
Canoinhas, entre outros;

9.2.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer 
título.

9.3. A apresentação da proposta, implica na aceitação pelo licitante:

9.3.1. do prazo de validade da proposta  de 60 (sessenta) dias, contado da data da abertura da proposta –
Envelope “B” até a assinatura da ata, quando os preços serão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses. 

9.3.2. do  prazo de pagamento de 30 (trinta) dias, contados da data do aceite da fatura pela Secretaria Municipal 
de Obras e Desenvolvimento Urbano.

9.3.3. do prazo de entrega que será parcelada, de acordo com a necessidade da Sec. Mun. de Obras e 
Desenvolvimento Urbano, e cada parcela será entregue em no máximo 30 dias após recebimento da autorização 
de fornecimento.
9.3.4. de que os produtos solicitados, deverão ser entregues em no máximo 30 dias após recebimento da 
autorização de fornecimento.
9.4. A Comissão recomenda aos Licitantes que façam constar de suas propostas nome e qualificação da pessoa 
com poderes para firmar a Ata de Registro de Preços com a Prefeitura Municipal de Canoinhas.

10. DA ABERTURA DA PROPOSTA – ENVELOPE “B”
10.1. Em data, local e horário designados, em sessão pública, serão abertos os Envelopes “B” – Proposta, 
sendo rubricados todos os documentos e envelopes pelos representantes presentes e pela Comissão.
10.2. Por ocasião da abertura das propostas, lavrar-se-á Ata, que deverá conter as ressalvas pernitentes 
apresentadas pelos representantes presentes e pela Comissão.
10.3. Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer 
providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentem.

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. Será considerado vencedor o Licitante que apresentar  MENOR PREÇO POR ITEM.

11.2. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem as exigências do Edital e seus anexos ou 
da legislação aplicável, e em especial as que:

11.2.1. estiverem em desacordo com as exigências contidas no item 9.;
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11.2.2. forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento;

11.2.3. basearem seus preços nos de outros concorrentes ou oferecerem reduções sobre as propostas mais 
vantajosas;

11.2.4. impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital;

11.2.5. apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis:

11.2.6. apresentarem informações inverídicas;

11.2.7. apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das informações a que se 
destinam;

11.2.8. não atenderem as diligências realizadas, dentro do prazo estipulado.

11.3. Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas serão convocados os licitantes empatados, através 
de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina, para que seja realizado sorteio, em 
sessão pública, em dia e hora previamente fixados.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através do Protocolo Geral, mediante petição 
fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada do ato constitutivo em vigor) ou de seu 
representante legal (acompanhada da respectiva procuração), dirigida ao Sr. Prefeito, observando-se, para esse 
efeito, o rito e as disposições estabelecidas no capítulo V da Lei Federal Nº 8.666/ 93 e suas alterações.
12.2. Dos atos da Comissão cabem recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos seguintes casos:
12.2.1. Habilitação ou inabilitação do licitante;
12.2.2. Julgamento das Propostas;
12.3. Interposto o recurso contra Ato da Comissão, os demais licitantes serão comunicados, através de 
publicação no Diário Oficial do Município de Canoinhas, e poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
12.4. A intimação do ato referido no subitem 12.2 poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, 
lavrada em ata, desde que presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que foi adotada a decisão ou 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.
12.5. Os recursos previstos no subitem 12.2 terão efeito suspensivo.
12.6. Caberá ainda representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico.
12.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos 
do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
12.8. Para efeito de contagem de prazos legais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e serão 
considerados dias úteis aqueles em que houver expediente público normal na Prefeitura do Município de 
Canoinhas.

13. DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Homologado o procedimento, será adjudicado o seu objeto ao primeiro classificado por item.
13.2. Os preços unitários da melhor proposta  por item será registrado em ata.
13.3. O Departamento de Licitações convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de 
Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, 
sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 16.1.
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13.3.1. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos e da Cidadania.

13.3.2. No ato da assinatura da Ata, o adjudicatário classificado em primeiro lugar se obriga a apresentar a 
composição detalhada de seus preços unitários, através de planilhas de custos. A não entrega das planilhas de 
custos impedirá a assinatura da Ata de Registro de Preços implicando na aplicação das penalidades previstas no 
item 16.1. 

13.4. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os 
adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços e efetuar os 
serviços ao respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses:

13.4.1. Inexecução contratual pelos primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente cancelamento da 
Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior, e
13.4.2. Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do segundo 
classificado.

13.5. Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 13.3.  para assinar a Ata de 
Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior.
13.6. Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução 
contratual.
13.7. O fornecimento será efetuado mediante expedição, pelo DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, da 
“Autorização de Fornecimento”, cujo modelo constitui o Anexo III, da qual constarão a data de expedição, a 
descrição do produto a quantidade e o respectivo preço.
13.8. O Município de Canoinhas não está obrigado a solicitar uma quantidade mínima de material, ficando a seu 
exclusivo critério a definição da quantidade de material a ser entregue, bem como também o momento da 
solicitação.
13.9. A existência do preço registrado não obriga o Município Canoinhas a firmar as contratações que dele 
poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à 
detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
13.10. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666 / 93 e suas alterações e nos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 
136/2005 e suas alterações.

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
14.1 - No recebimento e aceitação dos produtos será observada, no que couber, as disposições contidas nos 
artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

15. OBRIGAÇÔES DA EMPRESA DETENTORA DA ATA
A empresa, detentora da Ata, obriga-se a:
a) Responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais, bem como pelo descarregamento e 
empilhamento na Sede da Prefeitura.

16. PENALIDADES
16.1. A desistência da proposta e a não assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item 
13.3. ou a falta de apresentação dos documentos referidos no sub-item 13.3.2, quando convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta, ensejarão:

16.1.1. suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Canoinhas e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município 
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de Canoinhas, pelo período de 2 (dois) anos.

16.2 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, o não 
cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos 
legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a 
Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município 
de Canoinhas;
b) multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na prestação dos serviços, calculada sobre 
o valor da Ordem de Serviço, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” 
desta cláusula;
c) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da(s) Ordem(ns) de Serviço, na hipótese do não 
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;
d) na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, além da aplicação da multa correspondente, 
aplicar-se-á a suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Canoinhas, bem como o 
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;
e) cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura 
Municipal de Canoinhas, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na 
hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma 
Ordem de Serviço.

16.3 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da 
Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
16.4 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua 
aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 
punível venha acarretar ao  Município de Canoinhas.
16.5 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.
16.6 - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, 
sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que 
poderão ser aplicadas cumulativamente:
16.6.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Canoinhas, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos.
16.6.2. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;
16.6.3. Cancelamento da Ata de Registro de Preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se à paralisação 
dos serviços.

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1 – O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias a contar da data de entrega do produto.

18. REVISÃO DE PREÇOS
18.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a retribuição da Contratante para a justa 
remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro 
inicial do contrato.
18.2.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
18.3. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o 
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pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a 
procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc.
18.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa detentora da Ata, esta deverá comprovar o 
desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
18.5. Fica facultado à Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a 
análise dos requisitos dos itens anteriores , a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa 
detentora da Ata.
18.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica da 
Contratante, porém contemplará os serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo 
Geral do Contratante.
18.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa detentora 
da Ata não poderá suspender o fornecimento de barras de ferro, pregos, tubos e conexões de PVC e diversos 
outros materiais e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
18.6.2. O Município de Canoinhas deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os 
preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem 
juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do pedido de revisão.

19. DISPOSIÇÕES  GERAIS
19.1. Ao apresentar os envelopes “A” e “B”, fica subentendido que o licitante aceita, irrestritamente, todas as 
condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.
19.2. O Município de Canoinhas não receberá propostas enviadas por via postal ou fora do horário estabelecido.
19.2.1. No caso de entrega dos envelopes através de empresa especializada, somente será aceito quando os 
envelopes, nos termos do item 04, forem acondicionados em outro envelope, e entregues diretamente no Setor 
de Protocolo, sito à rua Felipe Schimidt, 10 – Centro – Canoinhas-SC.
19.3. O Município de Canoinhas poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Município 
de Canoinhas poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações.
19.5. A Comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, desde que 
manifestadas por escrito, através do Protocolo Geral ou do fax (047) 3621-7705, até 05 (cinco) dias antes da 
data estabelecida para a entrega dos envelopes.
19.6. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em 
qualquer fase da Licitação.
19.7. É facultada a Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente da Proposta.
19.8. Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano, pelo telefone (047) 3621-7731, 3622 7001 ou 3622 3237.

19.9. Informações sobre o andamento da licitação e resultados de julgamentos poderão ser obtidas nos dias 
úteis, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas horas, no endereço constante do preâmbulo do Edital ou 
através do telefone (047) 3621 – 7705.

Canoinhas, 29 de  agosto de 2011.

__________________________
        LEOBERTO WEINERT
                   Prefeito

                ________________________________
                    DOUGLAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO
                                  Assessor Jurídico
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, PELO PERÍODO 
DE 12 MESES.

DA ENTREGA:  A empresa vencedora responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais, bem 
como pelo descarregamento e empilhamento na Sede da Prefeitura.

- Todos os produtos cotados abaixo deverão ter certificação homologada pela CELESC.

PREÇO MÁXIMO DESCRIÇÃO DO PRODUTOITEM QUANT. 
ESTIMADA

UNID

UNIT. TOTAL
01 240 UNID R$ 14,00 R$ 3.360,00 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 80W, 220V - E-27 

– OVÓIDE
02 4000 UNID R$ 23,00 R$ 92.000,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W, 220V -E-27 -

OVOIDE
03 300 UNID R$ 35,00 R$ 10.500,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, 220 V - E-40 -

OVOIDE
04 240 UNID R$ 42,00 R$ 10,080,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W, 220 V - E-40 -

OVOIDE
05 130 UNID R$ 49,00 R$ 6.370,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W, 220V - E-40 -

OVOIDE

06 120 UNID R$ 56,00 R$ 6.720,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W, 220V - E-40 -
TUBULAR

07 120 UNID R$ 58,00 R$ 6.960,00 REATOR VAPOR MERCÚRIO 80W, 220V - USO 
EXTERNO PADRÃO CELESC GALVANIZADO

08 480 UNID R$ 98,00 R$ 47,040,00 REATOR VAPOR SÓDIO 70W, 220V AFP - USO 
EXTERNO PADRÃO CELESC, GALVANIZADO

09 300 UNID R$ 112,00 R$ 33.600,00 REATOR VAPOR SÓDIO 150W, 220V AFP - USO 
EXTERNO PADRÃO CELESC GALVANIZADO

10 240 UNID R$ 140,00 R$ 33.600,00 REATOR VAPOR SÓDIO 250W, 220V AFP - USO 
EXTERNO PADRÃO CELESC GALVANIZADO.

11 400 UNID R$ 182,00 R$ 72.800,00 REATOR VAPOR SÓDIO 400W, 220V AFP - USO 
EXTERNO PADRÃO CELESC GALVANIZADO

12 36 UNID R$ 119,00 R$ 4.284,00 REATOR VAPOR SÓDIO 250W, 220V AFP - USO 
INTERNO PADRÃO CELESC

13 36 UNID R$ 161,00 R$ 5,796,00 REATOR VAPOR SÓDIO 400W, 220V AFP - USO 
INTERNO PADRÃO CELESC

14 3600 UNID R$ 28,00 R$ 
100.800,00

RELÊ FOTOELÉTRICO NF 5A, 220V -1000W –
PADRÃO CELESC

15 480 UNID R$ 14,00 R$ 6.720,00 BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO
16 2400 M R$ 1,40 R$ 3.360,00 FIO RÍGIDO ISOLADO 750V – 2,5MM
17 60 ROLO R$ 9,80 R$ 588,00 FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS.
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18 36 PEÇA R$ 238,00 R$ 8.568,00 CHAVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1X50A -
PADRÃO CELESC

19 36 UNID R$ 238,00 R$ 8.568,00 CHAVE IP 2X30A - PADRÃO CELESC

20 120 UNID R$ 70,00 R$ 8.400,00 LUMINÁRIA ABERTA PADRÃO CELESC -
SOQUETE E-27

21 240 UNID R$ 196,00 R$ 47.040,00 LUMINÁRIA FECHADA PADRÃO CELESC -
SOQUETE E-40

22 240 UNID R$ 35,00 R$ 8.400,00 BRAÇO P/ LUMINÁRIA PUBLICA 1MT X 25,4MM -
PADRÃO CELESC - GALVANIZADO À FOGO.

23 60 UNID R$ 168,00 R$ 10.080,00 BRAÇO P/ LUMINÁRIA ESPECIAL 3MT X 48MM -
PADRÃO CELESC - GALVANIZADO À FOGO.

24 120 PEÇA R$ 14,00 R$ 1.680,00 ARMAÇÃO SEC. 1 ESTRIBO
25 120 UNID R$ 7,00 R$ 840,00 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76X80
26 240 KG R$ 26,00 R$ 6.240,00 CABO DE ALUMÍNIO CA/CAA 4AWG
27 120 UNID R$ 4,00 R$ 480,00 ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAA 4AWG
28 240 KG R$ 16,00 R$ 3.840,00 CABO DE ALUMÍNIO Nu CA 2AWG
29 120 UNID R$ 4,00 R$ 480,00 ALÇA PRÉ-FORMADA CA 2 AWG
30 120 UNID R$ 7,00 R$ 840,00 CARTUCHO VERMELHO ESPOLETA INTERNA
31 120 UNID R$ 11,00 R$ 1.320,00 CONECTOR CUNHA (2X2)
32 120 UNID R$ 12,00 R$ 1.440,00 CONECTOR CUNHA (4X4)
33 120 UNID R$ 12,00 R$ 1.440,00 CONECTOR CUNHA  (2X4)
34 600 UNID R$ 5,60 R$ 3.360,00 CONECTOR AMPACTINHO TIPO II
35 600 UNID R$ 5,60 R$ 3.360,00 CONECTOR AMPACTINHO TIPO III
36 1200 UNID R$ 10,00 R$ 12.000,00 CONECTOR AMPACTINHO TIPO A-B
37 360 UNID R$ 10,00 R$ 3.600,00 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X250MM
38 120 UNID R$ 11,00 R$ 1.320,00 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X300MM
39 24 UNID R$ 980,00 R$ 23.520,00 POSTE CONCRETO DT 10/150 DAN
40 12 UNID R$ 

1.260,00
R$ 15.120,00 POSTE CONCRETO DT 10/300 DAN

41 60 UNID R$ 10,00 R$ 600,00 RECEPTÁCULO PORCELANA E-27
42 240 UNID R$ 11,00 R$ 2.640,00 RECEPTÁCULO PORCELANA E-40
43 240 PEÇA R$ 60,00 R$ 14.400,00 LUMINÁRIA FECHADA PADRÃO CELESC –

SOQUETE E - 27

Pagamento: 30 dias.

Entrega: o prazo de entrega dos materiais é de até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Ordem 
de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura;
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ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS  N° ....../ 2011
CONCORRÊNCIA N° 07/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 148/2011
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2011, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no prédio da 
Prefeitura, sito a rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, o Município de Canoinhas, devidamente representado e 
assistido, e a empresa ______________, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto 
Municipal n° 136/2005 e, do edital do Concorrência  em epígrafe, ao registro de preços de barras de ferro, 
pregos, tubos e conexões de PVC e diversos outros materiais, destinados aos serviços diversos do município 
executados pela Secretaria Municipal e Desenvolvimento Urbano , em conformidade com o Termo de Referência 
– Anexo I, conforme os itens abaixo discriminados:

Item
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Un.
Preço 
Unitário 
(R$/un)

Quantidade Estimada 
para o Período de 12 
meses

xx xxx xx xx xx

Pagamento: 30 dias.

Entrega: O prazo de entrega dos materiais é de até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Ordem 
de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura;.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data 
de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na 
Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelas partes.

Canoinhas, __ de _________ de 2011
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ANEXO III - Modelo de Ordem de Fornecimento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.:              /2011
Processo Administrativo:
Processo de Licitação
Data do Processo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

CNPJ: 83.102.384/0001-80              Telefone: 0xx47 3621-7700
RUA FELIPE SCHMIDT, 10
C.E.P 89.460-000

CONCORRÊNCIA
Nr.:      /2011 - CC

(Empenho nr.:            )

Fornecedor:                                                                    Código:               Telefone:
Endereço:                                                                                                   Banco:
Cidade:                                                                                                       Agência:
CNPJ:                                                                                                         Conta Corrente:
Prezados Senhores,
            Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
             Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo 
Licitatório.

Órgão:                                                                                                                                               
Unidade:
Centro de Custo:
Dotações Utilizadas:                                                             Saldo:
Condições de Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:
Observações:

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço 
Unitário

Preço Total

(Valores expressos em  Reais R$)        

Total Geral:
Desconto:
Total Líquido:

Canoinhas,       de 2011
                                                                                                   ----------------------------------------------------------------
                                                                                                                                  MOACIR MOTTER
                                                                                                                     Responsável pelo Setor de Compras
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ANEXO IV – INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
DO PROGRAMA AUTO-COTAÇÃO

01 – COMO OBTER O PROGRAMA AUTO COTAÇÃO. 
a) A licitante interessada em participar deste certame, deverá solicitar à Prefeitura do Município de Canoinhas 
através do e-mail licitacao@pmc.sc.gov.br o edital da Tomada de Preços n.º 39/2011, fornecendo os dados 
abaixo: 
• Razão Social; 
• CNPJ; 
• Endereço completo (rua, n.º, bairro, município, UF, CEP); 
• Telefone, fax e e-mail. 
b) Recebido o e-mail, o Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Canoinhas enviará à 
solicitante 01 (um) arquivo .zip contendo: 
• 01 (um) arquivo .PDF, referente ao edital; 
• 01 (um) arquivo .EXE, referente à instalação do programa Auto Cotação; 
• 02 (dois) arquivos .txt com o dados do licitante e da licitação. 

02 – SALVAR E INSTALAR O PROGRAMA AUTO COTAÇÃO E ARQUIVOS DA LICITAÇÃO. 

1º Passo – Após receber o e-mail da Prefeitura, a licitante, deverá salvar e/ou executar o arquivo .EXE, referente 
à instalação do programa Auto Cotação, instalando-o em seu microcomputador;

2º Passo – Criar em seu microcomputador (de preferência na área de trabalho) 01 nova pasta e salvar nesta os 
02 (dois) arquivos .txt contendo os dados da licitação; 

3º Passo – Seguir as orientações constantes no item 03 deste anexo VII. 

03 – UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA 

1º Passo – acessar o programa AUTO COTAÇÃO. 

2º Passo – No programa Auto Cotação acessar o menu AQUIVO – EDITAR: 
Clicar no ícone      e selecionar o local onde estão salvos os 02 (dois) arquivos .txt contendo os dados da 
licitação e clicar no botão OK; 

3º Passo - acessar o menu AQUIVO – ABRIR:  
Clique na opção "Abrir" do menu "Arquivo" ou no ícone que simboliza a abertura de arquivos. Será mostrado 
informações referentes a licitante e a licitação, bem como uma listagem dos itens que a entidade pública está 
desejando cotação de preço.  

4º Passo - Alterar informações: 
Informe a "Marca" e o "Preço Unitário" de cada item. Utilize a tecla TAB para avançar para o próximo campo ou 
SHIFT TAB para retornar ao anterior. Você poderá "Salvar" as informações sempre que desejar, não precisando 
chegar ao último item para isso. Assim não correrá o risco de perder as informações já digitadas em casos de 
queda de energia ou pane no computador.  

5º Passo - Observações do Fornecedor: 
Clique sobre o botão "Observações do Fornecedor" se quiser digitar alguma observação ou detalhe sobre sua 
cotação. Essa informação é opcional. Clique no botão "Salvar Observações" se você digitou algum texto e 
deseja salvá-lo.  
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6º Passo - Salvar Arquivo: 
Ao concluir a digitação ou a qualquer momento, clique no menu "Arquivo" e escolha a opção "Salvar", ou clique 
na figura que simboliza um disquete.  

7º Passo - Imprimir Arquivo: 
Clique no menu "Arquivo" e escolha a opção "Imprimir", ou clique na figura que simboliza uma impressora para 
visualizar o documento antes de enviá-lo para impressora. Será exibido um relatório com todas as informações 
atualizadas.  

8º Passo - Imprimindo Relatório: 
Clique no menu "Relatório" e escolha a opção "Imprimir", ou clique na figura que simboliza uma impressora para 
enviar o documento para impressão.  
Na tela de impressão, clique em "OK" para confirmar. Nesse momento você poderá selecionar a impressora que 
deseja imprimir o documento. A impressora deverá ser Jato de Tinta ou Laser.  

9º Passo - Juntando os Documentos:  
Assine e carimbe todas as folhas impressas. 

10º Passo - Finalização:  
Acesse a pasta (criada conforme o 2º passo do item 02 deste anexo IV) onde estão salvos os 02 (dois) arquivos 
.txt contendo os dados da licitação e grave estes arquivos (que agora já estão atualizados com os dados da 
proposta de preços da PROPONTE, os quais foram digitados através do programa AUTO COTAÇÃO) em um 
CD virgem. 

11º Passo – Proceder conforme item 6.3 do edital. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PROCESSO N.º 148/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2011

(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)
(Nome do Declarante)

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PROCESSO N.º 148/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2011

 (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.
(Local e Data)
(Nome do Declarante)
OBS.: 1 - Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO VII - DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

PROCESSO N.º 148/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2011

(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)
(Nome do Declarante)



12

file_0.jpg





file_1.wmf





file_2.png





file_3.wmf





                          PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

                       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

                                         "Departamento de Licitações"



		                              	www.pmc.sc.gov.br



                             Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   -   Fone (047)3621-7705  -   Fax 3621-7712   -    E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br   

                                     CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA





PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 148/2011

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º: 07/2011



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



A proposta relativa a esta Concorrência, deverá ser preenchida, assinada e impressa conforme instruções constantes no anexo IV deste edital, salva em CD e entregue conforme item 5.1.2 deste edital. 



Tipo de Licitação: Menor Preço por item



Regime de Execução Indireta: Fornecimento de material a Preço Unitário



Encerramento (entrega dos envelopes): 06/10/2011 até 14:00hs, no Setor de Protocolo da Prefeitura – Secretaria Municipal de Administração, sito a rua Felipe Schmidt, 10 – Centro.



Abertura dos Envelopes: 06/10/2011 às 14h15min no Setor de Licitação da Prefeitura – Secretaria Municipal de Administração, sito a rua Felipe Schmidt, 10 – Centro.



Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 136/2005.



O Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação acima indicada e receberá os envelopes “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA, no Setor de Protocolo da Prefeitura – Secretaria Municipal de Administração, sito a rua Felipe Schmidt, 10 – Centro.



O Edital poderá ser consultado e retirado, no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações. Informações no departamento de licitações, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas ou pelo fone (47) 3621 7705.



1.	DOS DOCUMENTOS  INTEGRANTES



1.1. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços;

Anexo III - Modelo da autorização de fornecimento;

Anexo IV - Instruções “Cotação de Preços”.

Anexo V - Declaração de inexistência de fatos impeditivos

Anexo VI - Declaração de inexistência de empregados menores

Anexo VII - Declaração lei orgânica do município de canoinhas



2.	DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I. 



2.2. A Ata de Registro de Preços vigerá por um período de 12 (doze) meses.



3.	DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO

3.1. O  fornecimento deverá ser executado de acordo com as prescrições contidas no Termo de Referência – Anexo I, segundo programação previamente estabelecida pela Secretaria Municipal de Planejamento e orçamento;



3.2. É parte integrante do fornecimento:



a)	Fornecimento parcelado de diversos materiais elétricos, destinados a manutenção do sistema de iluminação pública;

b)	Entrega dos materiais solicitados deverá ser feita diretamente na sede da Prefeitura

c)          Os materiais deverão ser transportados de forma a não se sujeitarem a danificações no acondicionamento e no transporte



4.	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.	Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de:



4.1.1. consórcios;

4.1.2. empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

4.1.3. empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Canoinhas;

4.1.4. empresas com falência decretada ou concordatárias;

4.1.5. empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Canoinhas.



5.	DA FORMA  DE  APRESENTAÇÃO  DOS  ENVELOPES

5.1. Os Envelopes “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA deverão ser apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, contendo os seguintes dizeres na parte externa:



5.1.1.	ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

ENVELOPE “A”- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 07/2011

DATA DE ABERTURA:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:



5.1.2.	ENVELOPE B – PROPOSTA:

ENVELOPE “B”- PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 07/2011

DATA DE ABERTURA:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:



5.2.	Após a entrega dos envelopes estes não poderão ser substituídos ou complementados;



5.2.1.	A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes, desde que não prejudique a licitação e esteja presente na abertura dos envelopes.



6.	DO CONTEÚDO  DOS ENVELOPES

6.1.	O Envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverá conter a documentação de que trata o item 7, Documentos de Habilitação.



6.2.	O Envelope “B” -  deverá conter a Proposta da licitante preenchida, conforme instruções constantes no Anexo IV.



7.	DO ENVELOPE  “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1.	Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens 7.5 a 7.9, ou os documentos elencados no item 7.4.

7.2.	Constituem motivos para inabilitação do licitante:



7.2.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação;



7.2.2.	a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;



7.2.3.	a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referentes à filial;



7.2.4.	a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão;



7.2.5.	o não cumprimento dos requisitos de habilitação.



7.3.	Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, por um dos membros da Comissão, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet.



7.3.1.	Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 3 (três) meses entre a data de sua expedição e a data limite para entrega dos envelopes.



7.3.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.



7.3.3. Na hipótese de superveniência de fato impeditivo da habilitação, obriga-se o licitante a declará-la, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas no item 16.6. e seus subitens.



7.5.	HABILITAÇÃO JURÍDICA

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social  deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

7.5.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial;



7.5.2.	Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes, devidamente registrados;



7.5.3.	Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;



7.5.4.	Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.



7.6. REGULARIDADE FISCAL

A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:



7.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda.



7.6.2.	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo à sede do licitante.



7.6.3.	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, não havendo necessidade de apresentação de Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.



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



7.6.5.	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, através de Certidão Negativa expedida respectivamente, pelo Estado e Município em que estiver situada a sede do licitante.





7.6.6.	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal ou via internet.



7.6.7.	Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito – CND - INSS.



7.6.8.	A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.



7.7.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.7.1. Pelo menos um (01) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que  comprove o fornecimento do objeto da presente licitação;



7.8. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:

7.8.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 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. 

7.8.1.1. 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. 

7.8.1.2. 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.

7.8.1.3. 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.

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

7.8.1.5. 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.



7.8.2 - Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 3 (três) meses da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.



7.9 -  DECLARAÇÕES

7.9.1 - Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo VI. 

7.9.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo V deste edital. 

7.9.3 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas.

Declaração, conforme modelo constante no anexo VII, 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 consangüíneo, 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.



8. ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

8.1.	Em data e horário designados para abertura dos envelopes no local indicado, a Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Administração dará início à abertura dos Envelopes “A”.

8.2.	No início da sessão, precedendo a abertura dos Envelopes, a Comissão de Licitação identificará os respectivos representantes das empresas Licitantes.

8.3.	Recomenda-se o comparecimento de representantes das empresas Licitantes nas sessões públicas;

8.4.	As empresas Licitantes poderão se fazer representar por um Diretor, por um de seus Sócios, por um Procurador ou por um Representante credenciado por carta.



8.4.1.	Quando a empresa for representada por um Diretor ou por um de seus Sócios, deverá ser apresentado o Ato Constitutivo, em original ou cópia autenticada.



8.4.2.	Quando a empresa for representada por Procurador deverá ser apresentada procuração no original ou cópia autenticada;



8.4.3.	No caso de Representante, deverá ser apresentada carta de credenciamento em original ou cópia autenticada.



8.5.	Os documentos do Envelope “A” serão rubricados, inclusive os envelopes, juntamente com os representantes presentes. Da mesma forma será rubricado o envelope que irá guardar os Envelopes “B”, lavrando-se Ata circunstanciada.

8.6.	Os envelopes dos licitantes inabilitados e aqueles que porventura forem entregues à Comissão após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, poderão ser retirados pelos interessados após a abertura dos envelopes proposta. Se o(s) envelope(s) não for(er) retirado(s) nos 15 (quinze) dias subsequentes, a Comissão o(s) inutilizará, independente dequalquer aviso ou notificação.



8.7.	O julgamento quanto à habilitação, bem como a data e horário para abertura do Envelope “B” – Proposta serão publicados uma única vez, no Diário Oficial do Estado, facultado sua divulgação na internet através do site realizados da forma descrita abaixo:



8.7.1.	Caso haja a presença de todos os representantes legais das empresas licitantes, a Comissão poderá, a seu critério, proceder o julgamento da “Habilitação” no Ato da abertura dos Envelopes “A”. Se todos os representantes concordarem com o resultado e desistirem expressamente da interposição de recurso, quanto ao julgamento proferido, a Comissão procederá a abertura dos Envelopes “B” – Proposta, das empresas habilitadas, em sessão realizada imediatamente após o encerramento e lavratura da Ata da primeira sessão.

 

8.8.	Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertos os Envelopes “B” – Proposta, não cabe desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.



9. DO ENVELOPE  B - PROPOSTA

9.1. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, a qual deverá ser preenchida e impressa, através do programa de Auto Cotação que será fornecido pela Prefeitura do Município de Canoinhas aos interessados. As instruções para instalação e utilização do programa Auto Cotação, estão no Anexo IV deste edital.



a)	Preço por item , fixo e irreajustável, , expresso em números, na moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais;



9.2. Os preços deverão incluir todas as despesas com o fornecimento dos produtos, inclusive frete até Canoinhas, entre outros;



9.2.1.	Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.



9.3. A apresentação da proposta, implica na aceitação pelo licitante:



9.3.1.	do prazo de validade da proposta  de 60 (sessenta) dias, contado da data da abertura da proposta – Envelope “B” até a assinatura da ata, quando os preços serão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses. 



9.3.2. do  prazo de pagamento de 30 (trinta) dias, contados da data do aceite da fatura pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.



9.3.3. do prazo de entrega que será parcelada, de acordo com a necessidade da Sec. Mun. de Obras e Desenvolvimento Urbano, e cada parcela será entregue em no máximo 30 dias após recebimento da autorização de fornecimento.

9.3.4. de que os produtos solicitados, deverão ser entregues em no máximo 30 dias após recebimento da autorização de fornecimento.

9.4. A Comissão recomenda aos Licitantes que façam constar de suas propostas nome e qualificação da pessoa com poderes para firmar a Ata de Registro de Preços com a Prefeitura Municipal de Canoinhas.



10. DA ABERTURA DA PROPOSTA – ENVELOPE “B”

10.1.	Em data, local e horário designados, em sessão pública, serão abertos os Envelopes “B” – Proposta, sendo rubricados todos os documentos e envelopes pelos representantes presentes e pela Comissão.

10.2.	Por ocasião da abertura das propostas, lavrar-se-á Ata, que deverá conter as ressalvas pernitentes apresentadas pelos representantes presentes e pela Comissão.

10.3.	Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentem.



11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.	Será considerado vencedor o Licitante que apresentar  MENOR PREÇO POR ITEM.

	 

11.2.	Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem as exigências do Edital e seus anexos ou da legislação aplicável, e em especial as que:



11.2.1.	estiverem em desacordo com as exigências contidas no item 9.;



11.2.2.	forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;



11.2.3.	basearem seus preços nos de outros concorrentes ou oferecerem reduções sobre as propostas mais vantajosas;



11.2.4.	impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital;



11.2.5.	apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis:



11.2.6.	apresentarem informações inverídicas;



11.2.7.	apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das informações a que se destinam;



11.2.8.	não atenderem as diligências realizadas, dentro do prazo estipulado.



11.3.	Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas serão convocados os licitantes empatados, através de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina, para que seja realizado sorteio, em sessão pública, em dia e hora previamente fixados.



12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através do Protocolo Geral, mediante petição fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), dirigida ao Sr. Prefeito, observando-se, para esse efeito, o rito e as disposições estabelecidas no capítulo V da Lei Federal Nº 8.666/ 93 e suas alterações.

12.2. Dos atos da Comissão cabem recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos seguintes casos:

12.2.1. Habilitação ou inabilitação do licitante;

12.2.2. Julgamento das Propostas;

12.3. Interposto o recurso contra Ato da Comissão, os demais licitantes serão comunicados, através de publicação no Diário Oficial do Município de Canoinhas, e poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

12.4. A intimação do ato referido no subitem 12.2 poderá ser feita por comunicação direta aos interessados, lavrada em ata, desde que presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que foi adotada a decisão ou mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

12.5. Os recursos previstos no subitem 12.2 terão efeito suspensivo.

12.6. Caberá ainda representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico.

12.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

12.8. Para efeito de contagem de prazos legais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e serão considerados dias úteis aqueles em que houver expediente público normal na Prefeitura do Município de Canoinhas.



13. DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologado o procedimento, será adjudicado o seu objeto ao primeiro classificado por item.

13.2. Os preços unitários da melhor proposta  por item será registrado em ata.

13.3. O Departamento de Licitações convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 16.1.



13.3.1.	O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania.



13.3.2.	No ato da assinatura da Ata, o adjudicatário classificado em primeiro lugar se obriga a apresentar a composição detalhada de seus preços unitários, através de planilhas de custos. A não entrega das planilhas de custos impedirá a assinatura da Ata de Registro de Preços implicando na aplicação das penalidades previstas no item 16.1. 



13.4.	Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços e efetuar os serviços ao respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses:



13.4.1. Inexecução contratual pelos primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior, e

13.4.2.	Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do segundo classificado.



13.5.	Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 13.3.  para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior.

13.6.	Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual.

13.7. O fornecimento será efetuado mediante expedição, pelo DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, da “Autorização de Fornecimento”, cujo modelo constitui o Anexo III, da qual constarão a data de expedição, a descrição do produto a quantidade e o respectivo preço.

13.8. O Município de Canoinhas não está obrigado a solicitar uma quantidade mínima de material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade de material a ser entregue, bem como também o momento da solicitação.

13.9. A existência do preço registrado não obriga o Município Canoinhas a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 

13.10. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666 / 93 e suas alterações e nos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 136/2005 e suas alterações.



14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

14.1 - No recebimento e aceitação dos produtos será observada, no que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.



15. OBRIGAÇÔES DA EMPRESA DETENTORA DA ATA

A empresa, detentora da Ata, obriga-se a:

a) Responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais, bem como pelo descarregamento e empilhamento na Sede da Prefeitura.



16. PENALIDADES

16.1. A desistência da proposta e a não assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item 13.3. ou a falta de apresentação dos documentos referidos no sub-item 13.3.2, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão:



16.1.1.	suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Canoinhas e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Canoinhas, pelo período de 2 (dois) anos.



16.2 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:



a)	advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Canoinhas;

b)	multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na prestação dos serviços, calculada sobre o valor da Ordem de Serviço, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” desta cláusula;

c)	multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da(s) Ordem(ns) de Serviço, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;

d)	na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á a suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Canoinhas, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;

e) cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Canoinhas, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Serviço.



16.3 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

16.4 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao  Município de Canoinhas.

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

16.6	- Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

16.6.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Canoinhas, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos.

16.6.2.	Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

16.6.3.	Cancelamento da Ata de Registro de Preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se à paralisação dos serviços.



17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 – O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias a contar da data de entrega do produto.



18. REVISÃO DE PREÇOS

18.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a retribuição da Contratante para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

18.2.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

18.3.	Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc.

18.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa detentora da Ata, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

18.5. Fica facultado à Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores , a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa detentora da Ata.

18.6. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica da Contratante, porém contemplará os serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante.

18.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento de barras de ferro, pregos, tubos e conexões de PVC e diversos outros materiais e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

18.6.2. O Município de Canoinhas deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do pedido de revisão.



19. DISPOSIÇÕES  GERAIS

19.1. Ao apresentar os envelopes “A” e “B”, fica subentendido que o licitante aceita, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.

19.2. O Município de Canoinhas não receberá propostas enviadas por via postal ou fora do horário estabelecido.

19.2.1. No caso de entrega dos envelopes através de empresa especializada, somente será aceito quando os envelopes, nos termos do item 04, forem acondicionados em outro envelope, e entregues diretamente no Setor de Protocolo, sito à rua Felipe Schimidt, 10 – Centro – Canoinhas-SC.

19.3.	O Município de Canoinhas poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.4.	Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Município de Canoinhas poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

19.5.	A Comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, desde que manifestadas por escrito, através do Protocolo Geral ou do fax (047) 3621-7705, até 05 (cinco) dias antes da data estabelecida para a entrega dos envelopes.

19.6.	O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.

19.7.	É facultada a Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta.

19.8.	Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, pelo telefone (047) 3621-7731, 3622 7001 ou 3622 3237.



19.9.	Informações sobre o andamento da licitação e resultados de julgamentos poderão ser obtidas nos dias úteis, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas horas, no endereço constante do preâmbulo do Edital ou através do telefone (047) 3621 – 7705.



Canoinhas, 29 de  agosto de 2011.



__________________________ 

        LEOBERTO WEINERT

                   Prefeito







                ________________________________

                    DOUGLAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO

                                  Assessor Jurídico



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.



DA ENTREGA:  A empresa vencedora responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos materiais, bem como pelo descarregamento e empilhamento na Sede da Prefeitura.



- Todos os produtos cotados abaixo deverão ter certificação homologada pela CELESC.



ITEM

QUANT. ESTIMADA

UNID

PREÇO MÁXIMO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO







UNIT.

TOTAL



01

240

UNID

R$ 14,00

R$ 3.360,00

LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 80W, 220V - E-27 – OVÓIDE

02

4000

UNID

R$ 23,00

R$ 92.000,00

LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W, 220V -E-27 - OVOIDE

03

300

UNID

R$ 35,00

R$ 10.500,00

LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, 220 V - E-40 - OVOIDE

04

240

UNID

R$ 42,00

R$ 10,080,00

LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W, 220 V - E-40 - OVOIDE

05

130

UNID

R$ 49,00

R$ 6.370,00

LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W, 220V - E-40 - OVOIDE



06

120

UNID

R$ 56,00

R$ 6.720,00

LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W, 220V - E-40 - TUBULAR

07

120

UNID

R$ 58,00

R$ 6.960,00

REATOR VAPOR MERCÚRIO 80W, 220V - USO EXTERNO PADRÃO CELESC GALVANIZADO

08

480

UNID

R$ 98,00

R$ 47,040,00

REATOR VAPOR SÓDIO 70W, 220V AFP - USO EXTERNO PADRÃO CELESC, GALVANIZADO

09

300

UNID

R$ 112,00

R$ 33.600,00

REATOR VAPOR SÓDIO 150W, 220V AFP - USO EXTERNO PADRÃO CELESC GALVANIZADO



10

240

UNID

R$ 140,00

R$ 33.600,00

REATOR VAPOR SÓDIO 250W, 220V AFP - USO EXTERNO PADRÃO CELESC GALVANIZADO.

11

400

UNID

R$ 182,00

R$ 72.800,00

REATOR VAPOR SÓDIO 400W, 220V AFP - USO EXTERNO PADRÃO CELESC GALVANIZADO



12

36

UNID

R$ 119,00

R$ 4.284,00

REATOR VAPOR SÓDIO 250W, 220V AFP - USO INTERNO PADRÃO CELESC

13

36

UNID

R$ 161,00

R$ 5,796,00

REATOR VAPOR SÓDIO 400W, 220V AFP - USO INTERNO PADRÃO CELESC

14

3600

UNID

R$ 28,00

R$ 100.800,00

RELÊ FOTOELÉTRICO NF 5A, 220V -1000W – PADRÃO CELESC

15

480

UNID

R$ 14,00

R$ 6.720,00

BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO

16

2400

M

R$ 1,40

R$ 3.360,00

FIO RÍGIDO ISOLADO 750V – 2,5MM

17

60

ROLO

R$ 9,80

R$ 588,00

FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS.

18

36

PEÇA

R$ 238,00

R$ 8.568,00

CHAVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1X50A - PADRÃO CELESC



19

36

UNID

R$ 238,00

R$ 8.568,00

CHAVE IP 2X30A - PADRÃO CELESC



20

120

UNID

R$ 70,00

R$ 8.400,00

LUMINÁRIA ABERTA PADRÃO CELESC - SOQUETE E-27

21

240

UNID

R$ 196,00

R$ 47.040,00

LUMINÁRIA FECHADA PADRÃO CELESC - SOQUETE E-40

22

240

UNID

R$ 35,00

R$ 8.400,00

BRAÇO P/ LUMINÁRIA PUBLICA 1MT X 25,4MM - PADRÃO CELESC - GALVANIZADO À FOGO.

23

60

UNID

R$ 168,00

R$ 10.080,00

BRAÇO P/ LUMINÁRIA ESPECIAL 3MT X 48MM - PADRÃO CELESC - GALVANIZADO À FOGO.



24

120

PEÇA

R$ 14,00

R$ 1.680,00

ARMAÇÃO SEC. 1 ESTRIBO

25

120

UNID

R$ 7,00

R$ 840,00

ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76X80

26

240

KG

R$ 26,00

R$ 6.240,00

CABO DE ALUMÍNIO CA/CAA 4AWG

27

120

UNID

R$ 4,00

R$ 480,00

ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAA 4AWG

28

240

KG

R$ 16,00

R$ 3.840,00

CABO DE ALUMÍNIO Nu CA 2AWG

29

120

UNID

R$ 4,00

R$ 480,00

ALÇA PRÉ-FORMADA CA 2 AWG

30

120

UNID

R$ 7,00

R$ 840,00

CARTUCHO VERMELHO ESPOLETA INTERNA

31

120

UNID

R$ 11,00

R$ 1.320,00

CONECTOR CUNHA (2X2)

32

120

UNID

R$ 12,00

R$ 1.440,00

CONECTOR CUNHA (4X4)

33

120

UNID

R$ 12,00

R$ 1.440,00

CONECTOR CUNHA  (2X4)

34

600

UNID

R$ 5,60

R$ 3.360,00

CONECTOR AMPACTINHO TIPO II

35

600

UNID

R$ 5,60

R$ 3.360,00

CONECTOR AMPACTINHO TIPO III

36

1200

UNID

R$ 10,00

R$ 12.000,00

CONECTOR AMPACTINHO TIPO A-B

37

360

UNID

R$ 10,00

R$ 3.600,00

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X250MM

38

120

UNID

R$ 11,00

R$ 1.320,00

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X300MM

39

24

UNID

R$ 980,00

R$ 23.520,00

POSTE CONCRETO DT 10/150 DAN

40

12

UNID

R$ 1.260,00

R$ 15.120,00

POSTE CONCRETO DT 10/300 DAN

41

60

UNID

R$ 10,00

R$ 600,00

RECEPTÁCULO PORCELANA E-27

42

240

UNID

R$ 11,00

R$ 2.640,00

RECEPTÁCULO PORCELANA E-40

43

240

PEÇA

R$ 60,00

R$ 14.400,00

LUMINÁRIA FECHADA PADRÃO CELESC – SOQUETE E - 27



Pagamento: 30 dias.



Entrega: o prazo de entrega dos materiais é de até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura;


ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS  N° ....../ 2011

CONCORRÊNCIA N° 07/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 148/2011

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.



Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2011, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, sito a rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, o Município de Canoinhas, devidamente representado e assistido, e a empresa ______________, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 136/2005 e, do edital do Concorrência  em epígrafe, ao registro de preços de barras de ferro, pregos, tubos e conexões de PVC e diversos outros materiais, destinados aos serviços diversos do município executados pela Secretaria Municipal e Desenvolvimento Urbano , em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I, conforme os itens abaixo discriminados:



Item

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Un.

Preço Unitário (R$/un)

Quantidade Estimada para o Período de 12 meses

xx

xxx

xx

xx

xx





Pagamento: 30 dias.



Entrega: O prazo de entrega dos materiais é de até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura;.



Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.



Canoinhas, __ de _________ de 2011


ANEXO III - Modelo de Ordem de Fornecimento



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS





CNPJ: 83.102.384/0001-80              Telefone: 0xx47 3621-7700

RUA FELIPE SCHMIDT, 10

C.E.P 89.460-000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.:              /2011



Processo Administrativo:

Processo de Licitação

Data do Processo



CONCORRÊNCIA

Nr.:      /2011 - CC



(Empenho nr.:            )



Fornecedor:                                                                    Código:               Telefone:

Endereço:                                                                                                   Banco:

Cidade:                                                                                                       Agência:

CNPJ:                                                                                                         Conta Corrente:

Prezados Senhores,

            Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

             Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.



Órgão:                                                                                                                                               

Unidade:

Centro de Custo:

Dotações Utilizadas:                                                             Saldo:

Condições de Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Observações:



Item

Quantidade

Unid

Especificação

Marca

Preço Unitário

Preço Total







(Valores expressos em  Reais R$)        

Total Geral:

Desconto:

Total Líquido:





Canoinhas,        de 2011

                                                                                                   ----------------------------------------------------------------

                                                                                                                                  MOACIR MOTTER

                                                                                                                     Responsável pelo Setor de Compras




 

ANEXO IV – INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

DO PROGRAMA AUTO-COTAÇÃO



01 – COMO OBTER O PROGRAMA AUTO COTAÇÃO. 

a) A licitante interessada em participar deste certame, deverá solicitar à Prefeitura do Município de Canoinhas através do e-mail licitacao@pmc.sc.gov.br o edital da Tomada de Preços n.º 39/2011, fornecendo os dados abaixo: 

• Razão Social; 

• CNPJ; 

• Endereço completo (rua, n.º, bairro, município, UF, CEP); 

• Telefone, fax e e-mail. 

b) Recebido o e-mail, o Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Canoinhas enviará à solicitante 01 (um) arquivo .zip contendo: 

• 01 (um) arquivo .PDF, referente ao edital; 

• 01 (um) arquivo .EXE, referente à instalação do programa Auto Cotação; 

• 02 (dois) arquivos .txt com o dados do licitante e da licitação. 





02 – SALVAR E INSTALAR O PROGRAMA AUTO COTAÇÃO E ARQUIVOS DA LICITAÇÃO. 

 

1º Passo – Após receber o e-mail da Prefeitura, a licitante, deverá salvar e/ou executar o arquivo .EXE, referente à instalação do programa Auto Cotação, instalando-o em seu microcomputador;

 

2º Passo – Criar em seu microcomputador (de preferência na área de trabalho) 01 nova pasta e salvar nesta os 02 (dois) arquivos .txt contendo os dados da licitação; 

 

3º Passo – Seguir as orientações constantes no item 03 deste anexo VII. 

 

03 – UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 

1º Passo – acessar o programa AUTO COTAÇÃO. 

 

2º Passo – No programa Auto Cotação acessar o menu AQUIVO – EDITAR: 

Clicar no ícone      e selecionar o local onde estão salvos os 02 (dois) arquivos .txt contendo os dados da licitação e clicar no botão OK; 



3º Passo - acessar o menu AQUIVO – ABRIR:  

Clique na opção "Abrir" do menu "Arquivo" ou no ícone que simboliza a abertura de arquivos. Será mostrado informações referentes a licitante e a licitação, bem como uma listagem dos itens que a entidade pública está desejando cotação de preço.  

 

4º Passo - Alterar informações: 

Informe a "Marca" e o "Preço Unitário" de cada item. Utilize a tecla TAB para avançar para o próximo campo ou SHIFT TAB para retornar ao anterior. Você poderá "Salvar" as informações sempre que desejar, não precisando chegar ao último item para isso. Assim não correrá o risco de perder as informações já digitadas em casos de queda de energia ou pane no computador.  

 

5º Passo - Observações do Fornecedor: 

Clique sobre o botão "Observações do Fornecedor" se quiser digitar alguma observação ou detalhe sobre sua cotação. Essa informação é opcional. Clique no botão "Salvar Observações" se você digitou algum texto e deseja salvá-lo.  

 

6º Passo - Salvar Arquivo: 

Ao concluir a digitação ou a qualquer momento, clique no menu "Arquivo" e escolha a opção "Salvar", ou clique na figura que simboliza um disquete.  

 

7º Passo - Imprimir Arquivo: 

Clique no menu "Arquivo" e escolha a opção "Imprimir", ou clique na figura que simboliza uma impressora para visualizar o documento antes de enviá-lo para impressora. Será exibido um relatório com todas as informações atualizadas.  

 

8º Passo - Imprimindo Relatório: 

Clique no menu "Relatório" e escolha a opção "Imprimir", ou clique na figura que simboliza uma impressora para enviar o documento para impressão.  

Na tela de impressão, clique em "OK" para confirmar. Nesse momento você poderá selecionar a impressora que deseja imprimir o documento. A impressora deverá ser Jato de Tinta ou Laser.  

 

9º Passo - Juntando os Documentos:  

Assine e carimbe todas as folhas impressas. 

 

10º Passo - Finalização:  

Acesse a pasta (criada conforme o 2º passo do item 02 deste anexo IV) onde estão salvos os 02 (dois) arquivos .txt contendo os dados da licitação e grave estes arquivos (que agora já estão atualizados com os dados da proposta de preços da PROPONTE, os quais foram digitados através do programa AUTO COTAÇÃO) em um CD virgem. 

 

11º Passo – Proceder conforme item 6.3 do edital. 




ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS



PROCESSO N.º 148/2011

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2011



(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)

(Nome do Declarante)





ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES



PROCESSO N.º 148/2011

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2011



 (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.

(Local e Data)

(Nome do Declarante)

OBS.: 1 - Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.





ANEXO VII - DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS



PROCESSO N.º 148/2011

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2011



(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)

(Nome do Declarante)



