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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3048/2021 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 

REGISTRO DE PREÇOS TIPO: Menor preço por Lote 
 

Código Registro TCE-SC    “7F7432A1E6AFD244C285C4798C7A6C8FE938CEE3" 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, COM 

REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.  

O MUNICÍPIO DE SAUDADES, ESTADO DE SANTA CATARINA, através o Pregoeiro designado pela 

Portaria Municipal n. 029, de 04 de janeiro de 2021 torna público para conhecimento dos 

interessados, que realizará às 08:30 horas do dia 12 de novembro do ano de 2021, na sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Saudades, licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n. 

10.520/2002 e o Decreto Federal n. 3.555/2000, o Decreto Municipal nº 043/2009, bem como, 

aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis Federal n. 8.666/93, 9.784/99 e 

suas modificações.  

O Edital e seus respectivos anexos, poderá ser obtido no site: www.saudades.sc.gov.br; no e-

mail compras@saudades.sc.gov.br; através do telefone (49) 3334-3600; ou no endereço – Rua 

Castro Alves, nº 279, centro – CEP: 89.868-000 – Saudades – Santa Catarina, em horário normal 

de expediente da Prefeitura Municipal de Saudades – SC, ou seja, das 07:30 às 11:30 horas e das 

13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira.  

Comunica, também, que o supracitado certame licitatório destina-se ao Registro de Preços.  

I - DO OBJETO:  

1.1 - O objeto deste certame é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material 

de construção, conforme quantidades e especificações constantes do anexo I que integra o 

presente edital.  

1.2 - As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração 

pela contração na sua totalidade.  

1.3 - Face ao disposto no Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93, em sua atual redação, as 

quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial constante da Ata de Registro de Preços.  

1.4 - Os proponentes deverão apresentar cotação por item, elaborando-o conforme modelo que 

segue.  

II – DA PARTICIPAÇÃO  

2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam às condições do edital.  

2.2 - É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo 

penalidades impostas pela Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as 

reunidas em consórcio; e demais casos previstos na legislação que rege este processo.  

2.3 Não poderão participar as empresas ou instituições das quais participem dirigentes ou 

servidores das entidades promotoras desta licitação.  
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III - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1 - Os preços registrados por força deste processo terá validade de 12 (doze) meses, a contar 

da data da publicação da Ata de Registro de Preços.  

IV – DO CREDENCIAMENTO  

4.1. TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES 

DEVEM ESTAR FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA OU DE DOCUMENTOS.  

4.2. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário.  

4.3. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante. 

 4.4. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos 

relativos às etapas do pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e 

impugnações.  

4.5. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de 

instrumentos públicos ou particulares, observado o seguinte:  

4.5.1. No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigente, 

sócio-gerente, etc.), deverão ser apresentados:  

a) cópia da carteira de identidade do representante ou outro documento de identificação com 
foto. 
 b) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o qual 
deverá constar os poderes necessários à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica. 
Se o representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas 
ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme 
dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes 
necessários.  
 
4.5.2. No caso da empresa ser representada por mandatário, o mesmo deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

a) cópia da carteira de identidade do representante ou outro documento de identificação com 
foto.  
b) Instrumento de mandato respectivo com a firma do outorgante reconhecida. A falta de 
clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a impossibilidade de o 
licitante formulá-los. Recomenda-se, assim, a adoção do modelo de procuração posto no Anexo 
III deste edital.  
c) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto).  
 
4.6 Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma 

declaração (modelo no Anexo IV), fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação. O cumprimento dessa exigência é pré-requisito para 

participação no certame.  

4.6.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem 

representante credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a declaração acima.  

http://www.saudades.sc.gov.br/
mailto:compras@saudades.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SAUDADES 

 

Rua Castro Alves, nº 279, Centro, Saudades, SC   -  CNPJ: 83.021.881-0001-54    -   CEP: 89.868-000 
CNPJ: 83.021.881/000154  -   Fone: (49) 3334-3600 
Site: www.saudades.sc.gov.br       E-mail: compras@saudades.sc.gov.br  

4.7. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas 

verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua 

proposta escrita. Igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de 

realização do certame, como a interposição de recursos.  

4.8. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser apresentados 

em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, não serão 

portanto autenticados documentos pelo pregoeiro ou equipe de apoio durante a sessão de 

julgamento do certame licitatório. 

4.9. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem em se beneficiar pela Lei 

Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, deverá apresentar após a fase de 

credenciamento, Declaração autenticada pelo órgão competente ou documento que 

comprove seu enquadramento como EPP ou ME.  

4.9.1 As empresas que não apresentarem os documentos referentes ao item 4.9 deste edital 

após a fase de credenciamento, antes do início da abertura das propostas, não poderão 

usufruir dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, e alterações.  

4.10 Ainda como CONDIÇÃO PRÉVIA ao exame da proposta e habilitação do licitante, o 
Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
c) Certidão Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da União – TCU, da empresa 
participante com data e expedição inferior a 30 (trinta) dias a data de abertura do Processo 
Licitatorio. (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);  

Nota explicativa: A consulta aos cadastros – CEIS, CNJ e TCU, na fase de 

credenciamento, trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação, nos 

termos do Acórdão n° 1.793/2011 (Plenário- TCU).   

4.10.1 - A consulta aos cadastros será realizada em NOME DA EMPRESA LICITANTE e também 
de SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, nos termos do Art. 12 da Lei 8.429/92, que prevê dentre sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o poder público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário.  

4.10.2 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação.  

V - DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 

5.1 - O encerramento de entrega dos envelopes de proposta de preços e documentos, relativos 

a este Pregão para Registro de Preços dar-se-á às 08:30hs do dia 12 de novembro de 2021, 

iniciando-se, imediatamente, a abertura do envelope de nº 01, com as propostas.  

5.2 - A documentação de habilitação deve constar no envelope 02, fechado, lacrado de maneira 
a preservar o sigilo de seu conteúdo e identificado obedecido o seguinte padrão: 
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ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES - SC  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
CNPJ:  
 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES - SC  
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2021  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
CNPJ:  
 
5.3 - Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentações deverão ser entregues 

na Rua Castro Alves, nº 279, centro, Saudades, SC, CEP: 89.868-000, até as 08:30 horas do dia 

12 de novembro de 2021.  

VI - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS)  

6.1 – As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e 

atender aos padrões abaixo estabelecidos:  

6.1.1 – Os Licitantes deverão apresentar as propostas em envelopes não transparentes 

impressas e em mídia de dados (Pen-Drive), que serão devolvidos aos Licitantes.  

6.1.2 – Para preenchimento da proposta a licitante deverá baixar o programa e o arquivo com 

os itens do processo no site: www.saudades.sc.gov.br (disponíveis junto com o Edital). 

Esclarecimentos pelo telefone: (49) 3334-3600, e-mail: compras@saudades.sc.gov.br, até um 

dia útil anterior à data de abertura do certame.  

6.1.3 – Na proposta deverá conter a identificação da empresa, endereço, telefone, número do 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal 

e assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade ou CPF;  

6.1.4- conter especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido.  

I. Preço cotado de forma unitária (com aproximação de no máximo duas casas decimais), em 

algarismo e por extenso, por lote, com indicação das unidades citadas neste edital. Na proposta 

deverá vir expressa e destacadamente: o preço unitário por item;  

II. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação 

em vigor;  

6.1.5 - a entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação 

significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.  

 

VII - DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:  

7.1 - O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a Prefeitura 

Municipal de Saudades a firmar contratações nas quantidades estimadas, ficando assegurado 

ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.  
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7.2 – Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições 

com os demais licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer 

outros meios, respeitando a legislação relativa às licitações.  

7.3 - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal convocar os 

prestadores registrados para negociar o novo valor.  

7.4 - Os interessados em participar deste Pregão poderão baixar o respectivo edital no site da 

Prefeitura Municipal no endereço eletrônico www.saudades.sc.gov.br ou retirar na Prefeitura 

Municipal em horário comercial. 

 

VIII - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)  

8.1 - Da habilitação: Para fins de participação no presente certame, será exigida a apresentação 

dos seguintes documentos:  

8.1.1 - Deverão ser inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos 

abaixo relacionados, em 1 (uma) via, podendo ser apresentados em via original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa 

oficial.  

8.1.2 – As Certidões devem ser Apresentadas dentro do prazo de validade, sob pena de 

inabilitação.  

8.1.3 - Caso os documentos apresentados na fase de habilitação não apresentem datas de 

vencimento, serão estes considerados válidos por 60 (sessenta) dias após a data da emissão.  

 

8.2 Habilitação Jurídica (Art. 28 da Lei Federal n. 8.666/93)  

a) - registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  
b.1) – Caso a empresa apresentar o registro comercial, no caso de empresa individual, o ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, no credenciamento do representante, fica facultada a 
apresentação do mesmo no envelope de Habilitação.  
 

8.3 Regularidade Fiscal (Art. 29 da Lei Federal n. 8.666/93)  

a) - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC ou CNPJ/MF);  
b) – prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa 
de Débitos;  
c) – prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa 
de Débitos;  
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d) – prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa 
de Débitos;  
e) - prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que 
deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de Débitos emitida pela Caixa Econômica 
Federal;  
f) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho.  
 
8.3.1. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.  

8.3.2. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos 

de 60 (sessenta) dias de sua apresentação.  

8.3.3. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta 

seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados.  

 

8.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7º, 

inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme anexo VI.  

b) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, 

conforme modelo sugerido no Anexo V.  

 

IX – OUTRAS COMPROVAÇÕES:  

9.1 – Os documentos referidos nos itens VIII deverão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia devidamente autenticado por tabelião de notas ou por funcionário 

responsável, em momento anterior a licitação, por qualquer membro da comissão permanente 

de licitação, os quais, após examinados e rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos 

demais licitantes, serão anexados ao processo desta licitação.  

 

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:  

10.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  

10.2 - Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de pessoa 

devidamente credenciada pela empresa licitante.  

10.3 – Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o preço unitário por 

item constante em cada proposta, sendo desclassificadas as propostas.  
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10.3.1 – cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, inclusive 

aqueles exigidos como pré-classificação;  

10.3.2 – que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

10.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  

10.4.1 – As propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de preços, 

devendo ser, em seguida, eleitos para participar da fase de lances o autor da proposta de preço 

mais baixo e os que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento) relativamente ao menor preço;  

10.4.2 – Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições 

previstas no item anterior, serão selecionados para a fase de lances os autores das 03 (três) 

melhores propostas, quaisquer que sejam os preços, caso haja propostas empatadas na terceira 

posição, todas elas participarão da etapa de lances. 

10.5 - O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de menor preço 

unitário e observado o disposto no item anterior, de acordo com o qual será classificada em 

primeiro lugar, a proposta que atenda integralmente de acordo com as especificações e 

exigência deste Edital, ofertar o preço unitário de menor valor.  

10.6 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

10.6.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 

ordem de lances.  

10.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas. O Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito.  

10.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço.  

10.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições para habilitação 

pelo licitante que a tiver formulado.  

10.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências para habilitação, será declarado pelo 

Pregoeiro, o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o item integrante do objeto deste 

Edital.  

10.11 - Não sendo aceitável o preço, o Pregoeiro é facultado abrir negociações bilaterais com a 

empresa classificada em primeiro lugar objetivando uma proposta que se configure de interesse 

da Administração.  

10.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o 

respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital.  
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10.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implica na 

sua exclusão da fase dos lances verbais, mantendo, entretanto, o preço da proposta escrita para 

efeito de ordenação das propostas.  

10.14- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 

facultado este direito.  

10.15 - Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de 

reuniões entre o Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em 

ata.  

10.16 - Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos 

estabelecidos neste Edital a proposta será desclassificada.  

10.17 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a aceitabilidade dos preços da 

proposta escrita de menor valor, facultado o Pregoeiro abrir negociações bilaterais com autor 

dessa proposta e, uma vez considerados aceitos esses preços, o Pregoeiro adjudicará o objeto 

deste Edital à firma que formulou a proposta em questão.  

10.18 - Ao final da disputa por lances verbais e, em decorrência do seu novo preço (preço final 

vencedor), a empresa adjudicatária fica obrigada a adequar o preço Global ao Novo Preço Final.  

10.19 – O licitante vencedor deverá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresentar o 

Pregoeiro, uma nova proposta após os Lances, para anexa aos autos, sob pena de 

desclassificação.  

10.20 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital.  

10.21 – Observada a ordem de classificação, serão convocadas para firmar a Ata de Registro de 

Preços, as demais proponentes que concordarem com o fornecimento nos mesmos preços da 

primeira colocada, até que seja atingida a quantidade total estimada para o item.  

XI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS 

PREÇOS  

11.1 – Até 02 (dois) dias antes da data fixada, para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do pregão presencial para registro de preços.  

11.2 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

11.3 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação.  

11.4 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado a autoridade superior. 

http://www.saudades.sc.gov.br/
mailto:compras@saudades.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SAUDADES 

 

Rua Castro Alves, nº 279, Centro, Saudades, SC   -  CNPJ: 83.021.881-0001-54    -   CEP: 89.868-000 
CNPJ: 83.021.881/000154  -   Fone: (49) 3334-3600 
Site: www.saudades.sc.gov.br       E-mail: compras@saudades.sc.gov.br  

11.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

11.6 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços.  

11.7 – Será registrado o menor preço por Lote.  

11.8 – A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será 

excluída, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  

11.9 – Colhidas às assinaturas o Pregoeiro providenciará a imediata publicação da ata e se for o 

caso, do ato que promover a exclusão de que trata o item anterior.  

 

XII – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

12.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 1 2 (d o z e) meses contado a partir da 

data da assinatura da respectiva Ata.  

12.2 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 

abaixo:  

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 (trinta) dias 

corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital;  

b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em 

relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento 

dos produtos, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;  

c) Falir ou dissolver-se; ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste 

Contrato.  

 

XIII - DO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO  

 

13.1 – Homologado o procedimento, o licitante vencedor será convocado para que dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias corridos, assine o Contrato de Registro de Preços, cuja minuta integra 

esse Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à 

penalidade estabelecida no item 19 do presente edital.  

13.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Administração Municipal.  

13.3 – Colhidas as assinaturas, será providenciada a imediata publicação da ata e, se for o caso, 

do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.  

13.4 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da data de 

assinatura da ata de Registro de Preços.  
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13.5 - Durante o prazo de validade do Contrato de Registro de Preços, sua detentora, fica 

obrigada a fornecer os produtos, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, 

em cada Requisição emitida para fornecimento.  

13.6 – O Município de Saudades não está obrigado a contratar uma quantidade mínima dos 

produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da 

contratação. 

13.6.1 – Os quantitativos totais expressos no Anexo I – Especificações Técnicas são estimativos 

e representam as previsões de contratações nos próximos 12 (Doze) meses.  

13.7 – A existência do preço registrado não obriga o Município de Saudades firmar as 

contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação vigente, sendo assegurado à detentora do Contrato de Registro de Preços preferência 

em igualdade de condições.  

13.8 – Constituem motivos para o cancelamento do Contrato de Registro de Preços as situações 

referidas nos Art. 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.  

13.9 – Os preços registrados obrigam o proponente e poderão, justificadamente, ser objeto de 

reequilíbrio econômico – financeiro, para menos ou para mais.  

13.10 – Independentemente de solicitação do contratado, a Administração poderá convocar o 

licitante vencedor, após a assinatura do Contrato de registro de preços, para negociar a redução 

dos preços visando manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na 

proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.  

13.10.1 – O licitante vencedor poderá ter ainda, o Contrato de Registro de Preços cancelado, 

desonerando-se e do compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o 

desequilíbrio econômico-financeiro.  

13.10.2 – A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais 

de aquisição, serviços, transportes e outros insumos, bem como outros documentos legais 

emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento 

do pedido de desoneração do compromisso, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada 

os serviços desses documentos;  

 

XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1 A empresa vencedora se obriga a:  

a) Fornecer os produtos objeto deste edital cotado em estrita conformidade com as disposições 

deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;  

b) Fornecer os produtos objeto deste certame de acordo com as requisições de fornecimento 

emitidas pela Prefeitura Municipal de Saudades;  

c) Fornecer os produtos objeto deste certame, no local designado pelo departamento de 

compras da Prefeitura de SAUDADES conforme requisição no prazo estipulado, e pelo preço 

http://www.saudades.sc.gov.br/
mailto:compras@saudades.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SAUDADES 

 

Rua Castro Alves, nº 279, Centro, Saudades, SC   -  CNPJ: 83.021.881-0001-54    -   CEP: 89.868-000 
CNPJ: 83.021.881/000154  -   Fone: (49) 3334-3600 
Site: www.saudades.sc.gov.br       E-mail: compras@saudades.sc.gov.br  

constante de sua proposta, onde a Prefeitura Municipal de Saudades ficara isenta de quaisquer 

custos com transportes e demais despesas com o objeto licitado.  

d) Responsabilizar-se pelos produtos ofertados, sob pena de responder pelos danos causados a 

Administração;  

e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa 

anuência da Prefeitura Municipal de Saudades;  

f) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do 

Art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93;  

g) Manter, durante a duração do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta 

licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação 

relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo 

renovadas, durante o período de contratação.  

 

XV. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

15.1 A Prefeitura Municipal de SAUDADES obriga-se a: 

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos neste edital;  

b) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do 

objeto;  

c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à entrega dos produtos.  

 

16. DO REAJUSTE  

16.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.  

16.2. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado o 

estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei Federal n. 8.666/1993.  

16.3. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser 

observado à legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado 

decorrente da majoração de alíquota de impostos a ser criada pelos entes federativos durante 

a vigência do contrato que provo que aumento da despesa do contratado.  

 

XVII. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

17.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Saudades nas seguintes dotações:  

Departamento de Cultura Esporte e Lazer  
2.007-Manutenção das atividades da Secretaria de Educação  
3.3.90.30.99.00.00 -  Outros Materiais de Consumo  
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Fonte 100 
 
Secretaria Municipal de Educação  
2.012-Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 101  
 
Secretaria Municipal de Administração  
2.008 – Manutenção das Atividades das Atividades Administrativas  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
 
 
Secretaria Municipal de Agricultura  
2.017-Manutenção das atividades da Agricultura 
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100 
 
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
2.024 – Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras  
2.026 – Manutenção das Atividades Departamento de Transportes e Obras  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social  
2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Saúde   
2.034. – Manutenção das Atividades da Saúde  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100 
 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos  
2.043 – Manutenção das Atividades do SAMAE  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
 
XVIII. DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação das 

notas fiscais, devidamente atestada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, juntamente com 

relatórios comprovando a entrega dos produtos.  
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18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 

eventualmente aplicadas.  

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.  

 

XIX.DA FISCALIZAÇÃO  

 

19.1. A fiscalização da contratação será exercida por servidores designados pelas Secretaria de 

Infraestrutura e Obras, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato, e de tudo dará ciência à Secretário de cada pasta.  

 

XX. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de 

Saudades, poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:  

a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os 

quais tenha concorrido;  

b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por 

cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso 

injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser 

abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo 

estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;  

c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

20.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição 

da penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias corridos do indicado para entrega 

dos produtos.  

20.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem  

20.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.  

20.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 

justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o 

contraditório.  

 

XXI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

21.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
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vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública;  

21.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Saudades o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;  

21.3. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura Municipal de Saudades não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;  

21.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;  

21.5 Conforme preceitua o § 4º do Art. 62 da Lei Federal n. 8.666/93, o documento hábil para 

formalização será a Ordem de Serviço/compra em substituição ao Termo de Contrato;  

21.6 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% do valor inicial 

atualizado;  

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Prefeitura Municipal de Saudades;  

21.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de pregão; 

21.9 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;  

21.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 

deste Edital e seus Anexos será atendido pelo Pregoeiro no horário de expediente 07:30h às 

11:30h e das 13:30h às 17:30h, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Saudades, 

situada a Rua Castro Alves, nº 279, Neste Município, ou através do tele/fax; (0**49) 3334-3600; 

21.11. Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei Federal n. 10.520, de 

17/07/2002, pelo Decreto Federal n. 3.555/2000, bem como, e subsidiariamente, da Lei Federal 

n. 8.666/93;  

21.12. São partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:  

ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL  

Anexo I JUSTIFICATIVA/TERMO DE REFERÊNCIA  
Anexo II MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Anexo III MODELO DE PROCURAÇÃO Anexo  
IV DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
Anexo V DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO  
Anexo VI DECLARAÇÃO EMPREGADOR DE PESSOA JURÍDICA (DEC. FEDERAL n. 4.358/2002)  
Anexo VII MODELO DA PROPOSTA  
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21.13. É competente o Foro da Comarca de Pinhalzinho, SC, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da presente licitação.  

21.14. O presente edital poderá ser obtido diretamente no site: www.saudades.sc.gov.br,   Setor 

de Licitações da Prefeitura de Saudades, localizado na Rua Castro Alves, nº 279, centro.  

 

Saudades, SC, 26 de outubro de 2021.  

 

Alberto C. Hackenhaar 
Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL 030/2021 
 

 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA E OBRAS  

 
1.OBJETO: Aquisição de materiais de construção para manutenções de praças, calçadas, vias 
públicas, bocas de lobo, meio fios, bueiros, construção e reforma de pontes, para atender às 
necessidades de todas as Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas abaixo: 
 

Lote Item Quant.  Und Descrição do Objeto  
 Valor 

Máximo 
Unitário  

VALOR TOTAL 
R$ 

1 1 100 BAR 
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 
4,2mm ESTRIBO BARRA DE 12 
MTS. 

                         
20,13 

              
2.013,00        

1 2 100 BAR 
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 
3/16" (5,0MM) BARRA DE 12M. 

                       
27,70 

            
2.770,00          

1 3 100 BAR 
FERRO DE CONSTRUÇÃO 
6,30MM, BARRA DE 12 METROS. 

                       
39,20 

                    
3.920,00  

1 4 100 BAR 
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 
5/16" (8,0MM) BARRA DE 12 M. 

                       
55,66  

                 
5.566,00  

1 5 100 BAR 
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" 
(10,0MM) BARRA 12M 10MM. 

                       
85,30  

                 
8.530,00 

1 6 100 BAR 
FERRO DE CONSTRUÇÃO 
12,5MM, BARRA DE 12 METROS. 

                       
135,66  

13.566,00 

1 7 100 BAR 
FERRO DE CONSTRUÇÃO 
16,0MM, BARRA DE 12 METROS. 

                     
182,50  

                 
18.250,00 

1 8 50 BAR 
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/4" 
(20,00MM) BARRA DE 12 M. 

                     
323,00 

                 
16.150,00 

1 9 100 UN 
MALHA DE FERRO REFORÇADA 
PARA CONCRETO 4,2MM, 15 x 
15CM, 2 x 3 METROS. 

                       
142,00  

                 
14.200,00  

1 10 30 KG ARAME RECOZIDO Nº 18 
                       

26,96 
                    

808,80 

1 11 10 KG 
PREGO GALVANIZADO 12X12 
EMBALAGEM 1 KG. 

                       
29,33  

                       
293,30 

1 12 30 KG 
PREGO GALVANIZADO 17X27 
EMBALAGEM 1 KG. 

                       
20,30 

                    
609,00  

1 13 20 KG 
PREGO GALVANIZADO18x30, 
EMBALAGEM 1 KG. 

                       
20,30  

                    
406,00  

1 14 20 KG 
PREGO GALVANIZADO 19x36, 
EMBALAGEM 1 KG. 

                       
20,30  

        406,00             

1 15 10 KG 
PREGOS GALVANIZADO 22X54, 
EMBALAGEM DE 1 KG. 

                       
20,30  

                       
203,00 
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1 16 10 KG 
PREGO GALVANIZADO 25X72, 
EMBALAGEM DE 1KG. 

                       
20,30  

                       
203,00  

1 17 1000 m 

TRELIÇA DE FERRO ALTURA 8CM, 
BANZO SUPERIOR 6MM, 
DIAGONAL 4,2MM,  BANZO 
INFERIOR 4,2MM. 

                         
12,70  

                 
12.700,00  

1 18 400 m 

TRELIÇA DE FERRO ALTURA 
12CM, BANZO SUPERIOR 6MM, 
DIAGONAL 4,2MM,  BANZO 
INFERIOR 6,00MM. 

                         
16,57  

                 
6.628,80  

1 19 200 m 

TRELIÇA DE FERRO ALTURA 
16CM, BANZO SUPERIOR 6MM, 
DIAGONAL 7,00MM,  BANZO 
INFERIOR 4,2MM. 

                         
22,95  

                 
4.590,00  

VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 01..............................................R$VALOR 
MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE  01...................................................R$ 

            
111.812,1011
1.812,109,00  

2 1 10 m³ 
MADEIRA SERRADA TÁBUAS DE 
EUCALIPTO. 

                     
1.685,00  

                 
16.850,00  

2 2 10 m³ 
MADEIRA SERRADA TÁBUAS 
PINUS. 

                     
1.750,00  

                 
17.500,00  

 VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 02..............................................R$XIMO 
ADMITIDO PELO LOTE 02.........................................................R$ 

34.350,00              
18.100,00  

3 1 2.000 UN 
LAJOTA DE CONCRETO GUIA DE 
CEGOS TAMANHO 40 x 40CM x 
2,5CM. 

                         
8,00  

                 
16.000,00 

3 2 500 UN 
LAJOTA DE CONCRETO ALETRA 
PARA CEGOS 40 X 40CM X 2,5CM, 
COR VERMELHA. 

                         
8,00  

                 
4.000,00  

3 3 1.000 UN 
LAJOTA DE CONCRETO GUIA 
PARA CEGOS 25 X 25CM X 2,5CM, 
COR VERMELHA. 

3,00 3.000,00 

3 4 500 UN 
LAJOTA DE CONCRETO ALETRA 
PARA CEGOS 25 X 25CM X 2,5CM, 
COR VERMELHA. 

                         
3,00  

                 
1.500,00  

 VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 03..............................................R$XIMO 
ADMITIDO PELO LOTE  03.........................................................R$ 

24.500,00                  

4 1 200 m³ 
AREIA MEDIA LAVADA (TIPO 
PORTO UNIÃO) 

                     
190,00  

              
38.000,00  

4 2 30 L ALVENARITE EMB. DE 1 LITRO. 
                         

11320  
                    

336,00 

4 3 20 SCO 
CAL DE PINTURA BÁSICA SACO 
DE 8 KG. 

                       
13,83  

                    
276,60  

4 4 50 SCO CAL HIDRATADO SACO DE 20 KG 
                       

16,71  
                    

835,50  

4 5 500 SCO 
CIMENTO CPII-Z-32 (SACOS DE 50 
KG) 

                       
33,90  

                 
16.950,00  

4 6 40.000,00 UN 
TIJOLO COMUM 6 FUROS 
09x14x24CM. 

                         
1,00  

              
40.000,00  
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4 7 20.000,00 UN 
TIJOLO DE BARRO MACIÇO 23CM 
x 5,8CM x 10,8CM. 

                         
1,90  

       38.000,00         

4 8 100 m³ BRITA nº 01 
                       

101,50  
                 

10.150,00  

4 9 100 m³ PEDRISCO LIMPO. 
                       

101,50 
                 

10.150,00  

 VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 04...............................................R$IMO 
ADMITIDO PELO LOTE 04...................................................R$ 

            
154.698,105  

5 1 400 m² 
PISO CERÂMICO PEI 4, PADRÃO 
DE QUALIDADE A. 

                       
27,96 

                 
11.184,00  

5 2 100 SCO 
ARGAMASSA ACIII USO 
INTERNO/EXTERNO FLEXÍVEL 
SACO DE 20 KG. 

                       
41,90  

                 
4.190,00 

5 3 100 SCO 
ARGAMASSA ACII SACO DE 20 
KG. 

                       
28,00  

                    
2.800,00  

5 4 400 M² 
PISO PORCELANATO RETIFICADO 
CLASSE A. 

80,00 32.000,00 

 VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 05...............................................R$ÁXIMO 
ADMITIDO PELO LOTE 05.......................................................R$ 

                 
15,50.174,00  

6 1 100 UN 
TELHA DE FIBROCEIMENTO 
ONDULADA CINZA 
1,83Mx1,10Mx6MM. 

53,13 
5.313,00 

6 2 100 UN 
TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA CINZA 2,13M 
x110CM x 6MM. 

62,26 
6.226,00 

6 3 100 UN 

TELHA FIBROCIMENTO 
CUMEEIRA ONDULADA, 
TAMANHO 1,10M x 0,64M, 
ESPESSURA 6MM. 

45,00 

4.500,00 

6 4 50 UN 

TELHA FIBROCIMENTO 
CUMEEIRA ONDULADA, 
TAMANHO 31,5CM x 51,1CM, 
ESPESSURA 4MM. 

20,00 

1.000,00 

6 5 1000 UN 
PARAFUSO TELHEIRO 5/16 x 
110MM, GALVANIZADO COM 
VEDAÇÃO. 

1,15 
1.150,00 

6 6 100 UN 
TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA 6MM 2,44X1,10M. 

68,10 
6.810,00 

6 7 100 UN 
TELHA FIBROCIMENTO 
ONDULADA CINZA 
3,05Mx110CMx6MM. 

87,60 
8.760,00 

6 8 100 UN 
TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA 1,22 X 1,10M X 6MM 

38,16 
3.816,00 

6 9 100 UN 
TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA TAMANHO 1,22 X 
0,50M X 4MM. 

13,10 
1.310,00 

6 10 100 UM 
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 
0,50M X 4MM 

18,93 
1.893,00 
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6 11 100 UM 
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 
0,50M X 4MM. 

20,53 
2.053,00 

 VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 06..............................................R$OR 
MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 06....................................................R$ 

42.831,00              
11.899,00  

7 1 20 UN 
SELADOR ACRILICO BRANCO 18 
LITROS, DE PRIMEIRA LINHA. 

                       
137,00  

                    
2.740,00  

7 2 30 BD 
SELADOR ACRÍLICO EMBALAGEM 
3.6 LITROS DE PRIMEIRA 
QUALIDADE. 

                       
38,80 

                    
1.164,00  

7 3 30 LT 

TINTA ACRILICA 
EXTERIOR/INTERIOR SEMI 
BRILHO COR BRANCA 
EMBALAGEM DE 18 LITROS (1ª 
QUALIDADE). 

                     
489,33  

                 
14.679,90 

7 4 30 BD 
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 
COR BRANCA EMB. 3.6 LTS (1ª 
QUALIDADE). 

119,00                                            
3.750,00 

7 5 30 BD 
TINTA PARA PISO CINZA FOSCO 
EMBALAGEM DE 18 LITROS. 

280,00 
8.400,00 

7 6 100 BD 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO A 
BASE DE SOLVENTE EMBALAGEM 
DE 3.6 LITROS. 

105,00 
10.500,00 

7 7 20 UN 
SOLVENTE AGUARRAS 
EMBALAGEM COM 5 LITROS. 

92,00 
1.840,00 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 07..............................................R$VALOR 
MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 07....................................................R$ 

42.893,90                 
9.699,25  

8 1 1000 M2 
TELHA TERMOACÚSTICA COM 
ISOPOR 0,43 X EPS X FILME 
MANTA. 

93,10 93.100,00 

 VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 08...............................................R$ALOR 
MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 08.......................................................R$ 

93.100,00                 

9 1 100 UN 
LÂMPADA DE LED 15W, BIVOLT, 
60 Hz, BRANCO FRIO, E27. 

13,80 1.380,00 

9 2 100 UN 
LÂMPADA DE LED 30W, BIVOLT 
60 Hz, BRANCO FRIO, E27. 

34,46 3.446,00 

9 2 100 UN 
LÂMPADA DE LED 40W, BIVOLT 
60 Hz, BRANCO FRIO, E27. 

39,89 3.989,00 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 09..............................................R$ALOR 
MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 09.......................................................R$ 

                
8.815,00  

10 1 20 RL 
TELA SOLDADA ALAMBRADO FIO 
2,3MM, MALHA 5X15CM, 1,00M 
DE ALTURA ROLO COM 25M. 

637,50 12.750,00 

10 2 20 RL 
TELA SOLDADA ALAMBRADO FIO 
2,3MM, MALHA 5X15CM, 1,20M 
DE ALTURA ROLO COM 25M. 

765,00 15.300,00 

10 3 20 RL 
TELA SOLDADA ALAMBRADO FIO 
2,3MM, MALHA 5X15CM, 1,50M 
DE ALTURA ROLO COM 25M. 

926,25 19.125,00 

http://www.saudades.sc.gov.br/
mailto:compras@saudades.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SAUDADES 

 

Rua Castro Alves, nº 279, Centro, Saudades, SC   -  CNPJ: 83.021.881-0001-54    -   CEP: 89.868-000 
CNPJ: 83.021.881/000154  -   Fone: (49) 3334-3600 
Site: www.saudades.sc.gov.br       E-mail: compras@saudades.sc.gov.br  

10 4 20 RL 
TELA SOLDADA ALAMBRADO FIO 
2,3MM, MALHA 5X15CM, 1,80M 
DE ALTURA ROLO COM 25M. 

1.147,50 22.950,00 

10 5 20 RL 
TELA SOLDADA ALAMBRADO FIO 
2,3MM, MALHA 5X15CM, 2,00M 
DE ALTURA ROLO COM 25M. 

1.275,00 25.500,00 

10 6 5 RL 
ARAME OVALADO DE AÇO 17X15 
(2,4MM X 3,00MM) 1000M 

850,00 4.250,00 

10 7 50 UN 
CATRACA PARA ESTICAR ARAME 
LISO DE CERCA COM ROSETA. 

10,90 545,00 

 VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 10...............................................R$ 99.820,00  

11 1 800 m² 

PISO LAMINADO ALTO TRÁFEGO, 
CLICADO, COM NO MÍNIMO 
7MM DE ESPESSURA (COR A 
ESCOLHER). 

                       
120,00 

96.000,00 

11 2 2000 M 
RODAPÉ DE PVC 7CM DE ALTURA 
1,5CM DE ESPESSURA. 

                       
14,00  

                 
28.000,00 

11 3 20 UN 
PERFIL T PARA PISO LAMINADO 
DE 10MM X 37MM X 1,80M. 

66,90 1.338,00 

11 3 800 M² 
MANTA DE POLIETILENO PARA 
PISO LAMINADO ESPESSURA DE 
3MM. 

8,50 6.800,00 

  VALOR MÁXIMO ADMITIDO PELO LOTE 05..............................................R$ÁXIMO 
ADMITIDO PELO LOTE 05.......................................................R$ 

                 
5,132.138,00  

 
2. JUSTIFICATIVA  
 
2.1. A aquisição dos materiais acima elencados atenderá às necessidades referentes às atuais e 
futuras manutenções de praças, calçadas, vias públicas, bocas de lobo, meio fios, bueiros 
construção e reforma de pontes na área urbana e rural do município, sendo que temos uma 
equipe somente para esses reparos, a qual trabalha diariamente realizando diversas 
manutenções nas ruas e avenidas e praças da cidade.  
 
3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO  
 
3.1. O fornecimento será efetuado em remessa fracionada, com prazo de entrega não superior 
a 02 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.  
 
3.2. Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no 
endereço Rua Vereador Ivo Stulp, s/n, (DMER), Bairro Laje de Pedras, Anexo ao Parque Municipal 
de Exposições Theobaldo Hermes, no horário das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas 
às 17:30 horas.  
 
4. AVALIAÇÃO DO CUSTO  
 
4.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 795.132,10 (setecentos e noventa 
e cinco mil cento e trinta e dois reais e dez centavos).  
 
4.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas do mercado: Ceraçá 
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– Cooperativa de Infraestrutura Vale do Araçá CNPJ: 83.086.603/0001-85, MDF Materiais de 
Construção Ltda CNPJ: 07.313.892/0001-20, JM Materiais de Construção CNPJ: 
18.798.309/0001-34. 
 
4.3. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos próprios e serão 
empenhadas na dotação orçamentária conforme abaixo:  
 
Departamento de Cultura Esporte e Lazer  
2.007-Manutenção das atividades da Secretaria de Educação  
3.3.90.30.99.00.00 -  Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100 
 
Secretaria Municipal de Educação  
2.012-Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 101  
 
Secretaria Municipal de Administração  
2.008 – Manutenção das Atividades das Atividades Administrativas  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Agricultura  
2.017-Manutenção das atividades da Agricultura 
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100 
 
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
2.024 – Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras  
2.026 – Manutenção das Atividades Departamento de Transportes e Obras  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social  
2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Saúde   
2.034. – Manutenção das Atividades da Saúde  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100 
 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos  
2.043 – Manutenção das Atividades do SAMAE  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
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Fonte 100  
  
 
5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
 
5.1. Os bens serão recebidos:  
 
a. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará recebimento imediato.  
 
5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo.  
 
6. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
 6.1. A fiscalização da contratação será exercida por EDIRLEY GERHARDT ou quem ele indicar 
para dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência 
à Secretário da pasta.  
 
6.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.  
 
7.DO PRAZO  
 
A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 meses.  
 
________________________________  
EDIRLEY GERHARDT  
Secretário Municipal de Infraestrutura 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 
 

ANEXO II 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ___/____  
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 030/2021 – REGISTRO DE PREÇOS  
VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura da presente ata.  
 
Aos dias __do mês de________ de 2021, na sede do Município de Saudades, pessoa jurídica de 
direito público, com sede à Rua Castro Alves, nº 279, Centro, em Saudades – Estado de Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ sob o número 83.021.881/0001-54, neste ato representada pelo 
Ordenador de Despesa, Sr. MACIEL SCHNEIDER, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, inscrito 
no CPF sob o n º 045.338.149-99 e RG n º 3.373.844 SSP/SC, residente e domiciliado nesta cidade 
de Saudades, SC, RESOLVE registrar os preços da empresa _______, situada na________ inscrita 
no CNPJ – ____________, e inscrição estadual n º________, neste ato representada _______, 
inscrito no CPF sob n º ___________ e RG – _________, residente e domiciliado na __________, 
n º _____, ________, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as 
condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de 
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 
respectivas alterações e pelo disposto nas cláusulas seguintes: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
- A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
materiais de construção, conforme condições e especificações descritas a seguir:  
 

LOTE ITEM QUANT. UND. DESCRIÇÃO OBJETO 
  VALOR 
UND. R$   

 TOTAL R$  

       

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOFORNECIMENTO 
 
 2.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante nos pedidos, nas quantidades 
solicitadas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem ao destino.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO  
 
3.1. Os produtos serão recebidos pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, e, deverá, 
obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas condições exigidas no edital e no instrumento 
contratual, e na legislação que regulamenta a matéria.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS  
 
4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são 
os constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial nº 
030/2021, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por 
Despacho homologatório pelo Ordenador de Despesa, datado de __/__/____.  
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4.2. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 030/2021, que a precedeu, na íntegra, 
o presente instrumento de compromisso.  
4.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 030/2021, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada 
através do despacho referido no item anterior.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 
5.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, em até 30 (trinta) dias após a 
emissão da fatura, através da conta corrente da empresa.  
 
5.2. As despesas com a aquisição do objeto descrito na cláusula primeira desta Ata, correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
Departamento de Cultura Esporte e Lazer  
2.007-Manutenção das atividades da Secretaria de Educação  
3.3.90.30.99.00.00 -  Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100 
 
Secretaria Municipal de Educação  
2.012-Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 101  
 
Secretaria Municipal de Administração  
2.008 – Manutenção das Atividades das Atividades Administrativas  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Agricultura  
2.017-Manutenção das atividades da Agricultura 
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100 
 
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos  
2.024 – Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras  
2.026 – Manutenção das Atividades Departamento de Transportes e Obras  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social  
2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
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Secretaria Municipal de Saúde   
2.034. – Manutenção das Atividades da Saúde  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100 
 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos  
2.043 – Manutenção das Atividades do SAMAE  
3.3.90.30.99.00.00 – Outros Materiais de Consumo  
Fonte 100  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS  
 
6.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 
reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do 
Art. 15 da Lei Federal n. 8666/93 com as alterações posteriores, ou quando as alterações 
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados.  
 
6.2. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas 
analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços, notas fiscais de 
aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que embasaram a 
oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO E DO PRAZO  
 
7.1. A empresa deverá fornecer os produtos na sede da Secretaria solicitante, em local a ser 
determinado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, previamente acordado com a empresa 
contratada até a data da formalização do contrato a que se destine. 
 
7.2. Prazo de entrega:  
 
7.2.1. Os fornecedores deverão entregar os produtos descritos no prazo de até 02 (dois) dias, a 
contar da emissão das requisições.  
 
7.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só 
iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. 
Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente.  
7.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa prestadora às penalidades 
cabíveis.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
8.1. A Ata de Registro de Preços firmada entre o Município de Saudades e as empresas referidas 
no preâmbulo deste instrumento, terá validade de no máximo 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES  
 
9.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de 
Saudades, poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:  
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a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os 
quais tenha concorrido; 
 
b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por 
cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso 
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser 
abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo 
estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;  
 
c) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
 
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição 
da penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias a partir do indicado para o início 
ou entrega na requisição.  
 
9.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 9.1, poderá ser imposta cumulativamente com 
as demais.  
 
9.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o 
contraditório.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:  
 
10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Saudades, em despacho fundamentado do seu Gestor.  
 
10.1.2. Quando O fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços.  
 
10.1.3. Se o fornecedor não retirar a requisição de fornecimento/requisição no prazo 
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.  
10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente 
Ata de Registro de Preço.  
 
10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta 
Ata de Registro de Preços.  
 
10.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.  
 
10.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela 
Prefeitura Municipal.  
 
10.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.  
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10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a 
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 
30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas na 
cláusula IX.  
 
10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente 
administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TERMO CONTRATUAL  
 
11.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, o Termo Contratual e 
retirar a requisição de fornecimento dos produtos, caracteriza descumprimento de obrigações, 
passíveis das sanções previstas no Art. 81 e seguintes da Lei Federal n. 8.666/93 com as 
alterações posteriores. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado 
contrato com o ofertante do menor preço, subsequente, se houverem outros detentores na 
presente ata, ou promover nova licitação.  
 
11.2. O edital do Pregão Presencial nº 030/2021, integra a presente ata, independentemente de 
transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.  
 
11.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas 
no Art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93 e com alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
12.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal n. 8.666/93 em sua atual redação, 
no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de 
direito.  
 
12.2. A Contratada ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 
cronograma ocorra após seu vencimento. 
 
12.3. Manter, durante a duração do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta 
licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação 
relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo 
renovadas, durante o período de contratação.  
12.4. As partes elegem o foro da Comarca de SAUDADES, como domicílio legal, para qualquer 
procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. E por 
estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.  
 
 
SAUDADES- SC, _____de________________ de 2021.  
 
 
Contratante:                                                                     Contratada: 
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 __________________________________                            ____________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES                                 Empresa: 
CNPJ: 24.772.162/0001-06                                                        CNPJ: 
DANIEL KOTHE                                                                             CPF: 
CPF: 022.894.309-43  
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
 
________________________________                    _________________________________  
CPF:                                                                                  CPF: 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº ........... e Inscrição Estadual sob n° 
....., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) does) outorgante(s) Sr(a) , portador(a) 
da Cédula de Identidade RG n° .... e CPF n° ....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante 
Procurador o(a) Sr(a) .................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .... e CPF n° ......, a 
quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES, no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2021, 
com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, apresentar os 
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2) em nome da 
Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir 
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de 
preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo 
ao final da sessão, ou silenciar, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da Outorgante.  
 
 
A presente Procuração é válida até o dia ....... ............................... 
 
 
Local e data.  
 
 
 
 
 
Assinatura 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 Local e data  
 
 
À Prefeitura Municipal Saudades 
REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2021.  
 
 
Sr. Pregoeiro, Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei nº. 10.520/ 
2002, que a empresa ........(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para 
aquisições futuras e parceladas de material de construção, conforme especificações e 
quantidades estimadas constantes do ANEXO I.  
 
 
 
 
...................., ... de ............. de 2021.  
 
 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 
 
 
 
 A  
 
Prefeitura Municipal de Saudades - SC  
Pregão Presencial nº 030/2021  
 
 
O signatário da presente, em nome da proponente . . . . . .. . , declara para todos os fins de direito, 
a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a 
idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e suas alterações.  
 
 
 
 
Local, . . . . . .. de . . . . . . . . de 2021.  
 
 
 
(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal)  
(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO VI 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA DECLARAÇÃO 

 
Ref.: (identificação da licitação)  
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no ............................ e 
do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
 
 

............................................ 
(Data) 

 
 
 
 
 

............................................................ 
(Representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saudades.sc.gov.br/
mailto:compras@saudades.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SAUDADES 

 

Rua Castro Alves, nº 279, Centro, Saudades, SC   -  CNPJ: 83.021.881-0001-54    -   CEP: 89.868-000 
CNPJ: 83.021.881/000154  -   Fone: (49) 3334-3600 
Site: www.saudades.sc.gov.br       E-mail: compras@saudades.sc.gov.br  

ANEXO VII 
 
 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 
 

A proposta deverá ser apresentada impressa e em meio digital de acordo com o kit eletrônico 
fornecido junto ao Edital no site do Município). 
 
Conforme Item VI do Edital: 
 
VI - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS)  
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