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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 

 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Paial, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua 
Goiás, nº 400, Centro, Paial, SC, através do Prefeito Municipal o Senhor NEVIO 
ANTONIO MORTARI torna público que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, através do SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS no dia 22 de novembro de 2022, às 09h00min, para possível aquisição dos 
objetos indicados no item 2 deste instrumento. A presente licitação será do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, e será processada e julgada em conformidade com a 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal Nº 057/2007 de 29 
de outubro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, suas 
respectivas alterações e demais legislação aplicável, bem como as condições a seguir 
estabelecidas. 
 
1.2 - O protocolo dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 - 
DOCUMENTAÇÃO, contendo respectivamente as propostas de preços e a 
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até as 08h45 min do dia 22 
de novembro de 2022, no SETOR DE PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, 
situado no térreo do endereço acima indicado.  
 
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 
09h00min do dia 22 de novembro de 2022, em sessão pública a ser realizada na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paial, situada no endereço citado no item  
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 
aquisição pelo Município de Paial de mão de obra e materiais para manutenção e 
conserto de moto bombas pertencentes às redes de distribuição de água no município, 
conforme relação e especificações constantes no Anexo "D" deste Edital. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os interessados que comprovem o 
atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, e que tenham 
ramo de atividade, no Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
pertinente ao objeto licitado. 
 
 
3.2 - Não podem participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, bem como 
empresas nas seguintes condições: 
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 3.2.1 - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
 3.2.2 - Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da 
Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666, 
de 21 de Junho de 1993; 
 
 3.2.3 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
 
 3.2.4 - Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
 
 3.2.5 - O disposto no art. 9º da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
Consolidadas; 
 
 3.2.6 - Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, 
Estadual, INSS, Certidão Negativa Trabalhista e FGTS; 
 
 3.2.7 - Tenham em seu quadro, empregados menores de dezoito (18) anos 
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade 
inferior a dezesseis (16) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze (14) anos. 

 
3.3 - Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte as que se enquadram nas hipóteses do Artigo 3° §4° da Lei Complementar 
123/2006. 
 
3.4 - A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições 
expressas neste Edital e em seus anexos. 
 
3.5 - Comunicamos também, que para participação e cadastramento de propostas, os 

interessados deverão acessar o endereço https://paial.atende.net/na aba “Enviar 

Proposta de Licitação”. Lembrar: No momento da Finalização do Preenchimento da 

Proposta, imprimir formulário com Protocolo e Senha de Acesso, e apresenta-lo dentro 

do envelope da Proposta, no dia da Licitação. 

 
 
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro inicialmente receberá os envelopes 
contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, desde 
que protocolizados de acordo com o disposto no item 1.2, em envelopes distintos, 
lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação: 
 

MUNICÍPIO DE PAIAL- SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ: 
TELEFONE: 
EMAIL: 
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MUNICÍPIO DE PAIAL- SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ: 
TELEFONE: 
EMAIL: 

 
4.2 - Em seguida se realizará o credenciamento dos interessados ou de seus 
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para 
formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame, nos seguintes 
termos: 
 
4.2.1 - O representante da empresa licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a 
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame, através da apresentação dos 
documentos em cópia autenticada (vide item 6.5.1), os quais deverão ser entregues 
ao Pregoeiro fora dos envelopes, conforme abaixo: 
 
4.2.1.1 - Sócio e/ou Proprietário: 
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente; 
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 dos documentos de eleição de seus atuais administradores, com a 
comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas 
alterações; 
c) Declaração que cumpre os requisitos do edital. 
 
4.2.1.2 - Representante: 
a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente; 
b) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo “A”, firmada 
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, com a 
comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas 
alterações; 
d) Declaração que cumpre os requisitos do edital. 
 
4.3 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, 
lavrando-se, em Ata, o ocorrido. 
 
4.4. Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único 
representante. 
 
4.5 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2 
deste Edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde 
que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. 
A Administração Municipal de Paial e o Pregoeiro não se responsabilizarão, e nenhum 
efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil 
para protocolização dentro do prazo estabelecido no item 1.2, no Setor de Protocolo 
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desta Prefeitura. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e/ou 
documentação fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
4.6 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), esta deverá apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no 
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta 
Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 
010/2013, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias anteriores ao 
da data de abertura desta licitação. As sociedades simples, que não registrarem 
seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica, atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3°, da Lei 
Complementar nº 123/2006.  
 
4.7 - A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá 
direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006. Este(s) 
documento(s) deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente fora dos 
envelopes; no momento do credenciamento. 
 
5 - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1 - O Envelope nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta 
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas 
ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, 
contendo ainda: 
 
a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou 
Municipal da proponente; 
 
b) Número deste Pregão; 
 
c) Número do item, descrição dos materiais, quantidade, unidade de medida, marca, 
preço unitário e preço total, conforme exemplificado abaixo: 
 

Item Descrição Quantidade Unidade Marca 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço 
Total R$ 

       

 
d) Local, data, validade e assinatura e identificação do representante legal da licitante; 
 
e) A proposta deverá OBRIGATORIAMENTE ser PREENCHIDA NO SITE – Modelo 
Padrão – digitada através de meio mecânico ou eletrônico, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada. Após o preenchimento no SITE, na Aba “Enviar 
Proposta de Licitações”, a mesma deverá ser impressa, assinada pelo representante 
legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se, nesta última hipótese, a procuração, 
anexada ao ANEXO F, e colocada dentro do Envelope nº 01 – PROPOSTA. 
 
5.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas 
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da 
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária. 
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5.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente 
incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação. 
 
5.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, nos 
termos do §3º, artigo 64 da Lei Federal nº 8666/1993, o qual será contado a partir da 
data de sessão de abertura dos envelopes nº 01, estabelecida no item 1.3 deste edital. 
Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 
 
5.5 - As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na 
soma. Os erros serão corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte forma: 
 
 a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em 
algarismos numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá; 
 
 b) nos casos em que houver discrepância entre o preço unitário e o valor total 
obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado 
deverá prevalecer; 
 
 c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas 
indicada na Proposta e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo 
Pregoeiro. 
 
5.5.1. Os preços apresentados no texto da proposta da licitante serão corrigidos pelo 
Pregoeiro de acordo com o procedimento acima e serão considerados para efeito de 
ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o 
proponente. 
 
5.6. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários e globais, simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
 
5.7. É facultada ao pregoeiro a correção, diante de todos os participantes, de falhas 
formais que não acarretarão danos legais ao andamento do certame, visando 
assegurar o Principio da Ampla Participação e Interesse Público. 
 
5.8. A proposta deverá OBRIGATORIAMENTE ser PREENCHIDA NO SITE – Modelo 

Padrão – digitada através de meio mecânico ou eletrônico, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada. Após o preenchimento no SITE, na Aba “Enviar 

Proposta de Licitações”, a mesma deverá ser impressa, assinada pelo representante 

legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se, nesta última hipótese, a procuração, 

anexada ao ANEXO F, e colocada dentro do Envelope nº 01 – PROPOSTA. 

 
 
6 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 
6.1 - O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos 
de habilitação: 
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a) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica 
de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à 
Seguridade Social (INSS); 
 
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos 
Estaduais; 
 
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) autêntica de Débitos 
Municipais, relativa ao Município da sede do licitante; 
 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF do FGTS autêntica), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais, instituídos por Lei; 
 
e) Declaração de Atendimento à Legislação Trabalhista de Proteção à Criança e 
ao Adolescente, conforme modelo constante do Anexo "B". 
 
f) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão do 
CNPJ); 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
h) Certidão(ões) Negativa(s) de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica (SAJ e EPROC no caso de empresas 
sediadas no estado de Santa Catarina); 
 
i) Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que a 
empresa não possui emitida contra si, Declaração de Inidoneidade, expedida 
em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, 
nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 
atendimento ao artigo 97 da referida Lei; 
 
j) Cópia autenticada por tabelião ou funcionário Público neste caso com 
antecedência da abertura, do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia 
da última Alteração Consolidada (desde que conste o objeto social do contrato) 
registrados na Junta Comercial do Estado ou Registro Comercial para empresa 
individual e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo acompanhado 
da Ata da Assembleia que elegeu a diretoria em exercício (caso a licitante 
tenha apresentado o Contrato Social no credenciamento, a mesma fica 
dispensada do referido documento no envelope de habilitação); 
 
k)  Comprovante de não inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas (CEIS) 

 
 
6.2 - As licitantes poderão substituir os documentos referidos nas alíneas "a" a "d" do 
item 6.1, pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido pela Comissão de 
Registro Cadastral de Licitantes do Município de Paial. 
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6.2.1 - A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado pelos 
licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo 
órgão cadastrador. Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, o 
Pregoeiro averiguará a situação cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de Licitantes 
do Município de Paial, inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, 
suspenso, vencido ou, ainda, quando toda a documentação apresentada para o 
competente cadastramento não estiver em plena vigência. 
 
6.3 - Caso a licitante tenha optado por apresentar o Certificado de Registro Cadastral 
em substituição aos documentos elencados no item 6.2 e, nele constando qualquer 
certidão com prazo de validade vencido, poderá apresentar tais documentos 
atualizados e regularizados dentro de seu Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO. 
 
6.4 - Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido 
pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse 
dispositivo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de 
validade. 
 
6.4.1 - A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos 
de habilitação é aquela disposta no item 1.3 deste Edital. 
 
6.5 - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
6.5.1 - No dia marcado para a abertura da licitação não serão autenticados 
documentos, exceto documentos de identificação dos representantes legais 
desde que os mesmos estejam presentes na sessão, para os licitantes que 
decidirem por autenticar suas fotocópias por funcionário público desta 
municipalidade os mesmos deverão comparecer até as 17h00min do dia útil 
anterior ao marcado para a abertura da licitação no endereço supracitado. 
 
6.5.2 - As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, 
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando, 
nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo 
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo site do órgão emissor. 
 
6.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em 
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições: 
 
6.6.1 - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 
 
6.6.2 - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 
 
6.7 - Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou 
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de 
ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização 
de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
6.8 - A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade 
fiscal, citados no item 6.1, centralizados junto à matriz desde que apresente 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

 
 

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC 
www.paial.sc.gov.br 

 

 
documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento 
expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e 
para as filiais. 
 
6.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida no item 6.1, mesmo que os documentos exigidos nas alíneas 
"a" a "d", relativos à regularidade fiscal, apresentem alguma restrição. 
 
6.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério do Município, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
6.9.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item 6.9.1, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
6.10 – Em caso de ausência de algum documento exigido no item 6.1, alíneas “a” a 
“d”, “g” e “h”, ou com data de validade vencida, o pregoeiro juntamente com a equipe 
de apoio consultara através do órgão emissor e se os mesmos não tiverem restrição à 
regularidade fiscal será habilitada a empresa. 
 
7 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 
 
7.1 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração verbal ou escrita, (no caso de não comparecimento no dia da sessão, a 
declaração escrita, conforme modelo constante do Anexo "C", deverá vir anexada 
por fora do envelope da proposta), dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação (inciso VII do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002), sendo 
consignado em Ata. 
 
7.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, 
que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, sob pena 
de desclassificação. Comprovada a participação de pequenas empresas e empresas 
de pequeno porte será informada aos participantes do certame. Isto posto, será 
classificada, a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos 
e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 
 
7.2.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
7.2.2 - Serão passíveis de desclassificação as propostas formais (ou seus itens, de 
forma individual) que não atenderem os requisitos constantes dos itens 5.1 a 5.5 deste 
Edital, bem como, quando constatada a oferta de preço manifestamente inexequível. 
 
7.3 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidados individualmente a apresentarem novos lances 
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verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. 
 
7.3.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
7.3.2 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços por lote do objeto do certame. 
 
7.3.3 - A oferta de lance deverá recair sobre o preço unitário do item do objeto desta 
licitação que tiver sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de lances naquele 
momento. 
 
7.3.3.1 - Os lances verbais ofertados pelas licitantes também poderão ser registrados 
manualmente e assinados pelos seus representantes legais em formulário próprio que 
será apresentado às licitantes pelo Pregoeiro, documento esse que constituirá parte 
integrante da ata circunstanciada lavrada ao final da Sessão Pública do Pregão. 
 
7.3.3.2 - O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre 
os lances verbais ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, 
deliberar livremente sobre a mesma. 
 
7.3.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
7.3.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
7.3.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.4 - Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, 
podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 
 
7.5 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.6 - Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
conforme previsto no art. 44, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006.   
 
7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. Neste momento o Pregoeiro 
convocara a empresa mais bem classificada para que confirme seu último lance. 
 
7.7 - Ocorrendo o empate previsto no item 7.6.1, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
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b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea "a" deste Item, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese prevista no Item 7.6.1, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;  
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no Item 7.6.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  
 
7.7.1 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no Item 7.7, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
7.7.2 - O disposto no Item 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.7.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, após convocação verbal do pregoeiro, sob pena de 
preclusão. 
 
7.8 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo comparando-o com os valores consignados no respectivo Orçamento Prévio, 
decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
7.9 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o 
menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu Envelope nº 02 - 
DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação 
fixadas no item 06 e subitens, deste Edital. 
 
7.10 - Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo 
edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Caso 
contrário, o Pregoeiro inabilitará as licitantes que não atenderem todos os requisitos 
relativos à habilitação, exigíveis no item 06 e seus subitens, deste Edital. 
 
7.11 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital. 
 
7.11.1 - Ocorrendo a situação referida no item 7.8, o Pregoeiro poderá negociar com a 
licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
7.12 - Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, 
excepcionalmente, o pregoeiro poderá suspender a Sessão Pública para realizar 
diligências visando esclarecer dúvidas surgidas acerca da especificação do objeto, ou 
da documentação apresentada. 
 
7.13 - Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de 
lances verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar aos 
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licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas ou de 
nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a sua desqualificação 
(art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93). 
 
7.14 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o 
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem 
a intenção de recorrer, registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a 
concessão do prazo de 03 (três) dias consecutivos para a apresentação das razões 
de recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, apresentarem contrarrazões do recurso em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
7.14.1 - A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor. 
 
7.14.2 - A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do 
Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
 
7.15 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada Ata Circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida 
para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as 
disposições do item acima. 
 
7.15.1 - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de 
Apoio e por todos os licitantes presentes, salvo quando algum representante se 
ausentar antes do término da Sessão, fato que será devidamente consignado em Ata. 
 
7.16 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 
 
7.17 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de 
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto 
desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a homologação da licitação, devendo 
os seus responsáveis retirá-los em 05 (cinco) dias após esse período, sob pena de 
inutilização dos mesmos. 
 
 
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
8.1 - No julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que 
apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, desde que atendidas às especificações 
constantes deste Edital. 
 
8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o 
disposto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, 
obrigatoriamente, por sorteio, que será realizado na própria Sessão. 
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8.3 - A adjudicação dos objetos deste PREGÃO será formalizada pelo Pregoeiro, pelo 
MENOR PREÇO POR LOTE à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) 
considerada(s) vencedora(s). 
 
8.4 - O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente. 
 
 
9 - DO PREÇO 
 
9.1 - O valor discriminado no ANEXO "D" deve ser considerado pelos proponentes 
como preço máximo para elaboração da proposta comercial para este certame. 
 
9.2 – Serão automaticamente desclassificadas as propostas que não se enquadrarem 
no item 9.1. 
 
10 - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO, LOCAL DE ENTREGA DOS 
OBJETOS E VIGÊNCIA DA ATA 
 
10.1 - A licitante vencedora obriga-se a entregar os materiais e serviços objeto desta 
licitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data de 
recebimento da autorização de fornecimento (ou documento equivalente) efetuados 
pelo responsável do Setor. 
 
10.2 – Os materiais e serviços deverão ser entregues nos locais indicados pelo 
Município. 
 
10.3 - O Município receberá somente os materiais que estiverem em conformidade 
com as especificações deste edital e com a Ata de Registro de Preços. No caso de se 
constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação 
à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste 
Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às 
penalidades. 
 
10.4 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes no edital e na proposta, devendo ser substituídos  
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
10.5 - Esta Ata de Registro de Preço tem vigência de doze meses, passando a viger a 
partir da data de sua assinatura. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 - Durante todo o prazo de validade da Ata de Registro de Preços os fornecedores 
ficarão obrigados a manter atualizados todos os documentos relacionados nas alíneas 
"a" a "d" do item 6.1 deste Edital, para que a Administração Municipal possa efetuar o 
pagamento. 
 
11.2 – O Município de Paial efetuará o pagamento dos objetos desta licitação no prazo 
de 30 (trinta) dias após a data de apresentação das respectivas notas fiscais 
devidamente atestados pelos servidores responsáveis pelo recebimento dos materiais, 
através de depósito em conta corrente de titularidade da licitante vencedora, 
observando a ordem cronológica de pagamentos. 
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11.3 - As despesas decorrentes do fornecimento correrão à dotação prevista na Lei 
Orçamentária do Exercício 2022:  
 
 
07. – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
03 – Gerencia de Transporte e Serviços  
2.034 – Manutenção do Programa de Distribuição de Água 
(81)3.3.90.39.05.00.00.00.0000 
1.039 – Saneamento Básico: Água, Esgoto e Coleta de Lixo 
(164)3.3.90.39.05.00.00.00.0000 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 - Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer empresa interessada em participar da licitação poderá impugnar o 
ato convocatório do Pregão. 
 
12.1.1 - A impugnação deverá ser protocolada no setor responsável do município e 
será dirigida ao Departamento de Compras deste Município, que a encaminhará, 
devidamente informada, à Autoridade Competente para apreciação e decisão. 
 
12.2 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão do Pregão, terá 
ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. 
 
12.3 - O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua 
decisão, ou, fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão. 
 
12.4 - As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o 
prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
12.5 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
12.6 - Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação dos objetos do certame 
às licitantes vencedoras. 
 
13 - DO SISTEMA DE REGISTRO DOS PREÇOS 
 
13.1 - Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação dos objetos pela 
autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e do fornecedor 
correspondente mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (Anexo "E") pelo 
responsável pelo Órgão Gerenciador e pela licitante vencedora do certame, ficando 
vedada a transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros. 
 
13.1.1 - É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender à 
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 05 
(cinco) dias após a homologação da licitação, nos termos supra referidos, convocar 
outro licitante, desde que respeitada à ordem de classificação, para após aprovado o 
respectivo laudo, comprovados os requisitos habilitatórios e feita à negociação, assinar 
a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais. 
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13.1.2 - A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços se fará através 
da Imprensa oficial do Município de Paial, ou por convocação expressa, pelo site do 
Município através do sítio www.ita.sc.gov.br. Os representantes legais das empresas 
que tiverem os preços registrados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
comparecerem ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Paial para 
assinarem a Ata, sob pena das sanções previstas no item 14 deste Edital. 
 
13.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será considerado o simples 
fato de a empresa vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua 
proposta final, por esta Comissão, como ato concreto, tendo em vista a realização de 
Pregão Presencial. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira 
colocada, fica facultado ao Órgão Gerenciador convocar a segunda colocada para, 
assinar a ata de registro de preço, desde que comprovados os requisitos habilitatórios 
e feita negociação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
13.3 - A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da 
Ata de Registro de Preços que terá validade de doze meses, contados a partir da data 
da assinatura. 
 
13.4 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da 
Ata de Registro de Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar 
superior aqueles praticados no mercado. 
 
13.5 - Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 
bens registrados. 
 
13.6 - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal 
poderá ou não contratar todo ou quantidades parciais do objeto deste Pregão, ficando 
reduzido, automaticamente, o saldo remanescente no término de validade da(s) Ata(s). 
 
14 - DAS PENALIDADES 
 
14.1 - Ao fornecedor poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com o 
capítulo IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, sem prejuízo do direito à rescisão 
do Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da 
CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da comunicação do ato, pela autoridade competente: 
  
I - advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 
contrarrecibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o 
descumprimento, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 
 
II - multa  
 
a) de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata, devido à recusa imotivada em 
assiná-la, contados a partir do primeiro dia após ter expirado o prazo de assinatura 
estabelecido no edital. 
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b) de 20% (vinte por cento) em caso de não cumprimento da Ata ou cumprimento 
parcial, incidente sobre o valor total da Ata em caso de inexecução total, ou parte não 
cumprida em caso de inexecução parcial.  
 
c) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na entrega do 
objeto deste edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de 
atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro 
de Preço. 
 
Parágrafo único. Entende-se por valor total da Ata de Registro de Preço o montante 
dos preços totais finais oferecidos pela (s) licitante (s) após etapa de lances, 
considerando os itens do objeto que lhe tenham sidos adjudicados. 
 
14.2 - As penalidades de multa previstas no item 14 deste edital poderão, garantida a 
prévia defesa, ser aplicada cumulativamente com a penalidade disposta na Lei nº 
10.520/02, conforme o art. 7º, do mesmo diploma legal. 
 
14.3 - Sem prejuízo das penalidades de multa, ficam as licitantes que não cumprirem 
as cláusulas da Ata, sujeitas ainda: 
 
14.3.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
14.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
14.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém 
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime o fornecedor da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 
acarretar ao Município. 
 
14.5. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta 
cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos 
termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, "caput", da 
Lei nº 8.666/93. 
 
14.6. Nenhum pagamento será realizado ao fornecedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 
 
14.7. Quando comprovada uma das hipóteses previstas nesta cláusula, o Município de 
Paial poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades. 
 
15 - DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS 
 
15.1 - A aquisição dos materiais será efetivada mediante assinatura da Ata de Registro 
de Preços e emissão das Autorizações de Fornecimento. 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

 
 

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC 
www.paial.sc.gov.br 

 

 
15.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
15.3 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos dos itens licitados, respeitados os limites legais, conforme estabelece o § 
1° do art. 65 da Lei nº 8666/93. 
 
15.4 - Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" 
do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8666/93 ou de redução dos preços praticados no 
mercado. 
 
15.4.1 - A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.5 - Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II, 
do art. 65, da Lei nº 8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
15.6 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor 
deste certame, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de 
transcrição. 
 
 
16 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
 
16.1.1 - Automaticamente: 
 
16.1.1.1 - por decurso de prazo de vigência; 
 
16.1.1.2 - quando não restarem fornecedores registrados; 
 
16.1.1.3 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público. 
 
16.1.2 - A pedido, quando: 
 
16.1.2.1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
16.1.2.2 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 
 
16.1.2.3 - A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas no Item 14 deste Edital, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
 
16.1.3 - Por iniciativa da Administração Municipal, quando: 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

 
 

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC 
www.paial.sc.gov.br 

 

 
16.1.3.1 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo 
licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 10.3 do Edital; 
 
16.1.3.2 - por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
 
16.1.3.3 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro 
de Preços; 
 
16.1.3.4 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, 
os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
 
16.1.3.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela 
decorrentes; 
 
16.1.3.6 - não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 
 
16.2 - O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será 
feita pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação na 
Imprensa Oficial do Município, e/ou no site do Município (www.paial.sc.gov.br), no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina ou Diário Oficial da União, quando isso 
determinar a legislação específica em especial, quando envolver recursos de 
transferências voluntárias dos mesmos. 
 
17 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1 A fiscalização e o acompanhamento serão exercidos, pelo servidor ADIR DOS 
SANTOS, agente de manutenção e servidor efetivo, e no caso de seu impedimento, o 
servidor municipal ROBERTO CARLOS POHL, qual poderá, junto ao representante 
da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que 
forem verificadas na entrega dos materiais, as quais, se não forem sanadas no prazo 
de 02 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para 
aplicação das penalidades. 

 
17.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela 
CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 - Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento 
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados 
diretamente no Departamento de Compras e Licitações do Município de Paial, no 
endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (49) 34510045, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min.  
 
18.2 - Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as 
licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de 
telefone e fax, bem como o nome da pessoa indicada para contatos. 
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18.2.1 - Ao final do certame licitatório serão coletadas tais informações em uma 
planilha específica formulada pela comissão de licitação. O fornecimento e a 
veracidade destes dados são de inteira responsabilidade das licitantes, sendo que os 
mesmos serão utilizados para a solicitação de compra, bem como para envio e 
solicitação de outros documentos.   
 
18.3 – O Município de Paial reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões 
Públicas deste Pregão. 
 
18.4 - Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de 
Paial não serão consideradas como motivo para impugnações. 
 
18.5 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas 
nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar nº123, de 15/12/2006, Decreto Municipal nº 41, de 07 junho 
de 2006, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.  
 
18.6 - No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º, do art. 21, da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.7 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao 
objeto da presente licitação é o da Comarca de Itá, SC, excluído qualquer outro. 
 
 
19 - DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
19.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu 
corpo, os seguintes anexos: 
 
 a) Anexo "A" - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
 
 b) Anexo "B" - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE; 

 
 c) Anexo "C" - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL; 
 
 d) Anexo "D" - RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DESTA 

LICITAÇÃO; 
 
 e) Anexo "E" - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
 
 f)    Anexo “F” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONIEDADE.  
 
     Paial – SC, 04 de novembro de 2022 
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Analisado e Aprovado 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
 

ANEXO "A" 
 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 
Ao Município de Paial - SC 
 
Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da 
licitação instaurada pelo Município de Paial - SC, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 025/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-
lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
_______________________________________ , bem como formular propostas 
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira do RG/CPF) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
 

ANEXO "B" 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
DECLARAÇÃO 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, 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 (   ). 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira do RG/CPF) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
 
 

ANEXO "C" 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL 
 
(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao Envelope nº 01 - PROPOSTA 
COMERCIAL (pelo lado externo) ou poderá ser substituído por declaração verbal ao 
Pregoeiro no início da Sessão. 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 

A empresa ______________________________________, inscrita 
no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº _______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins que 
cumpre plenamente os requisito do edital, inclusive os requisitos de habilitação 
conforme inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
exigidos no PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022, instaurado pelo Município de Paial 
- SC. 
 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira do RG/CPF) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
 

ANEXO "D" 
 

Os itens deste registro de preços estão anexados a este edital em arquivo 

padrão para elaboração de proposta. 

 

Os itens deste edital estão disponibilizados em arquivo eletronico 

https://paial.atende.net/na aba “Enviar Proposta de Licitação”. 

Lembrar: No momento da Finalização do Preenchimento da Proposta, imprimir 

formulário com Protocolo e Senha de Acesso, e apresenta-lo dentro do envelope 

da Proposta, no dia da Licitação. 

 
 
ESCLARECIMENTOS 
 
O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à aquisição e/ou contratação futura, onde as empresas 
disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento 
específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são 
feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata sem, no entanto, estarem 
necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame. 
 
Desta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento 
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 
onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e nas 
propostas apresentadas. 
 
 

Lote: 01 
 

Item Descrição Unid. Quantidade Valores - Unitário Valores - Total 

1 MOTO BOMBA 6" NOVA PARA 

POÇO ARTESIANO, SENDO 

TRIFÁSICA COM NO MÍNIMO 380 V, 

MÍNIMO 26 ESTÁGIOS, MÍNIMO 13 

HP COM VAZÃO MÍNIMA DE 5000 

LITROS/HORA. 

UNIDADE 6,00000 17.377,3600 104.264,16 

2 SERVIÇO DE RETIRADA E 

REINSTALAÇÃO DE BOMBA, COM 

GUINCHO E EMPRÉSTIMO DE 

BOMBA SEM CUSTO DE ALUGUEL 

ATÉ O CONSERTO DA BOMBA DO 

UNIDADE 10,00000 993,3300 9.933,30 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

 
 

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC 
www.paial.sc.gov.br 

 

 
MUNÍCIPIO. 

3 BOIA VAZÃO TOTAL DE 1 1/4" UNIDADE 6,00000 305,0000 1.830,00 

4 BOIA VAZÃO TOTAL DE 1" UNIDADE 6,00000 308,3300 1.849,98 

5 CHAMADA TÉCNICA DE 

ASSISTÊNCIA DE QUADRO DE 

COMANDO, COM MÃO DE OBRA E 

DESLOCAMENTO INCLUSO 

UNIDADE 25,00000 383,3300 9.583,25 

6 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM 

CONSERTO DE MOTO BOMBA,DE 

POÇO ARTESIANO, INCLUINDO 

MUNTAGEM DE PEÇAS, 

REBOBINAGEM E OUTRAS 

MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS. 

HORAS 350,00000 170,0000 59.500,00 

7 ANÁLISE DE ÁGUA 

BACTERIOLÓGICA. 

UNIDADE 20,00000 216,6700 4.333,40 

8 FIOS DE REBOBINAGEM 100 MM METRO 500,00000 3,2000 1.600,00 

9 FIOS DE REBOBINAGEM 110 MM. METRO 500,00000 3,5200 1.760,00 

10 FIOS DE REBOBINAGEM 130 MM METRO 500,00000 4,0500 2.025,00 

11 FIOS DE REBOBINAGEM 150 MM METRO 500,00000 4,6400 2.320,00 

12 FIOS DE REBOBINAGEM 170 MM METRO 500,00000 5,5800 2.790,00 

13 CABO LIDES METRO 50,00000 17,9500 897,50 

14 JOGO DE ISOLAMENTO DO 

MOTOR 

UNIDADE 10,00000 261,5000 2.615,00 

15 RETENTOR MANCAL SUPERIOR UNIDADE 10,00000 207,7500 2.077,50 

16 BUCHA MANCAL VMU 4" UNIDADE 20,00000 228,4500 4.569,00 

17 CONJUNTO DISCO DE GRAFITE UNIDADE 10,00000 365,4500 3.654,50 

18 ACOPLAMENTO DE BROZE UNIDADE 10,00000 177,3700 1.773,70 

19 DIAFRAGMA PEÇAS 10,00000 171,4000 1.714,00 

20 PROTETOR DE AREIA UNIDADE 10,00000 102,2500 1.022,50 

21 VÁLVULA DE RETENÇÃO 

VERTICAL PARA BOMBA DE POÇO 

UNIDADE 10,00000 220,4000 2.204,00 

22 CONJUNTO MANCAL DE SAÍDA UNIDADE 10,00000 345,7500 3.457,50 

23 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UNIDADE 10,00000 61,4800 614,80 

24 DIFUSOR POLIACETAL UNIDADE 30,00000 184,9500 5.548,50 

25 ROTOR EM INOX UNIDADE 30,00000 142,7500 4.282,50 

26 CONECTOR MÚLTIPLO UNIDADE 12,00000 83,1300 997,56 

27 CAPACITOR DE PARTIDA 270/324 

220V 

UNIDADE 15,00000 127,9200 1.918,80 
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28 CAPACITOR DE PARTIDA 216/259 

220V 

UNIDADE 15,00000 341,1500 5.117,25 

29 CAPACITOR PERMANENTE DE 45 

UF 

UNIDADE 15,00000 116,3700 1.745,55 

30 CAPACITOR PERMANENTE DE 50 

UF 

UNIDADE 15,00000 140,0400 2.100,60 

31 CAPACITOR PERMANENTE DE 60 

UF 

UNIDADE 15,00000 160,1300 2.401,95 

32 DISJUNTOR MOTOR 20 A 25ª UNIDADE 10,00000 209,5000 2.095,00 

33 RELÉ DE SOBRECARGA DE 22 A 32 

A 

UNIDADE 10,00000 254,9500 2.549,50 

34 CONTACTOR 25.10 UNIDADE 10,00000 287,0000 2.870,00 

35 CONTACTOR 18.22 UNIDADE 10,00000 250,5000 2.505,00 

36 PROTETOR DE SOBRETENÇÃO UNIDADE 10,00000 292,5000 2.925,00 

37 RELÉ DE CONTROLE DE SURTO 

DIN 2440 

UNIDADE 10,00000 236,5000 2.365,00 

38 HASTE TERRA 2,5CM UNIDADE 10,00000 101,5000 1.015,00 

39 CLIPS UNIDADE 10,00000 37,2500 372,50 

40 MALHA DE COBRE CRÚ 6MM UNIDADE 10,00000 268,7500 2.687,50 

41 CHAVE REVERSORA UNIDADE 10,00000 561,0000 5.610,00 

42 TEMPORIZADOR DE 0 A 15 

SEGUNDOS 

UNIDADE 10,00000 192,7500 1.927,50 

43 PÁINEL DE COMANDO UNIDADE 10,00000 1.590,0000 15.900,00 

44 AMPERÍMETRO DE 0 A 30A UNIDADE 10,00000 118,6300 1.186,30 

45 RELÉ DE FALTA DE FASE 20 A 25A UNIDADE 10,00000 239,2600 2.392,60 

46 HIPOCLORÍTO DE SÓDIO 12% 

PARA DESINFECÇÃO DE POÇO. 

LITRO 80,00000 11,4500 916,00 

47 PACOTES DE 1 KG DE EASY 

CLEAN DESENCRUSTANTE 

UNIDADE 12,00000 229,0000 2.748,00 

48 VÁLVULA DE RETENÇÃO 

HORIZONTAL DE 1 1/2" 

UNIDADE 5,00000 279,7900 1.398,95 

49 CABO SUBMERCÍVEL 3/6 MM 1KV METRO 300,00000 28,8200 8.646,00 

50 CONTROLADOR DE PRESSÃO CB 

04 BOBETCH 

UNIDADE 30,00000 1.540,0000 46.200,00 

51 TRANSMISSOR DE PRESSÃO 

DANFOSS 

UNIDADE 30,00000 1.444,0000 43.320,00 

52 DIJUNTOR BIPOLAR 50AP UNIDADE 30,00000 112,0900 3.362,70 

53 RELE TERMICO UNIDADE 30,00000 250,0000 7.500,00 
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54 CAPACITOR PERMANENTE 30 UNIDADE 30,00000 119,0200 3.570,60 

55 BOBINADO 4 04,5/5 HP MON 440V 

60HZ 

UNIDADE 30,00000 2.417,7500 72.532,50 

56 CONJUNTO MANCAL  INF 4 VBUP UNIDADE 30,00000 376,0000 11.280,00 

57 CONJUNTO ACOPLAMENTO 4 

VBUP 

UNIDADE 30,00000 223,5000 6.705,00 

58 MOTO BOMBA NOVA 4" PARA 

RECALQUE DE REDE DE ÁGUA, 

SENDO MONOFÁSICA 440V, 

MÍNIMO 35 ESTÁGIOS,NO MÍNIMO 

5 HP COM VAZÃO MÍNIMA TOTAL 

DE 2200 LITROS/HORA. 

UNIDADE 3,00000 10.003,7500 30.011,25 

59 CONJUNTO MOTOBOMBA 

SUBMERSÍVELATM 198/500 L/H - 

1,5 HP TRIF 380 

UNIDADE 2,00000 6.304,4600 12.608,92 

60 PAINEL DE COMANDO 1,5 HP, TRIF 

380 VOLTS 

UNIDADE 2,00000 1.259,5000 2.519,00 

61 CABO MULTIPLEX 3 X 2,5 METRO 190,00000 15,1000 2.869,00 

62 TUBO EDUTOR 1.1/2 UNIDADE 10,00000 358,5000 3.585,00 

63 LUVA GALVANIZADA 1.1/2 UNIDADE 10,00000 28,8100 288,10 

64 UNIÃO GALVANIZADA 1.1/2 UNIDADE 10,00000 161,5000 1.615,00 

65 CURVA GALVANIZADA 1.1/2 UNIDADE 10,00000 97,1500 971,50 

66 NIPLE GALVANIZADA 1.1/2 UNIDADE 10,00000 34,9100 349,10 

67 REGISTRO GAVETA GALVANIZADO 

1.1/2 

UNIDADE 10,00000 267,1000 2.671,00 

68 VALVULA DE RETENÇÃO BRONZE 

1.1/2 

UNIDADE 5,00000 252,9600 1.264,80 

69 FLANGE BOCA DE POCO  6X1.1/2 UNIDADE 10,00000 105,0000 1.050,00 

70 ADAPTADOR GALVANIZADO 

50X1.1/2 

UNIDADE 5,00000 40,5000 202,50 

71 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 

ELETRO MECANICO 

UNIDADE 2,00000 1.250,0000 2.500,00 

     
Soma: 567.587,62 

     
Soma: 567.587,62 

Total de Registros: 71 
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ANEXO "E" 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 110/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 

 

O Município de Paial - SC, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 
01.614.376.0001-59, com sede na Rua Goiás nº 400, Centro, Paial, SC, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal  o Senhor .............................., portador do 
CPF de n° ______________, nos termos, nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 025/2022, 
ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE 
registrar os preços da empresa ______________, inscrita no CNPJ ____________, 
representada neste ato pelo Sr. ____________, portador do CPF n°. ___________, 
para possível aquisição do objeto referente ao Pregão Presencial supra citado. 
 
A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da Ata de 
Registro de Preços após a assinatura desta. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, PREÇOS E QUANTIDADES 
 
1.1 - A presente Ata tem por objeto assegurar a para possível aquisição pelo Município 
de Paial de mão de obra e materiais para manutenção e conserto de moto bombas 
pertencentes à redes de distribuição de água, conforme relação e especificações 
constantes no Anexo "D" deste Edital e características constantes da proposta 
vencedora, que passam a fazer parte desta ATA. 
 
1.2 - Os preços ofertados pela empresa DETENTORA da presente Ata de Registro de 
Preços e que será pago na possível aquisição dos produtos é o especificado abaixo: 
 

Item Descrição Quant. Unid. Marca Preço Unit. 

 
1.3 – O valor estimado da contratação é de R$ ___________. 
 
1.4 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma. 
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA DA ATA 
 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade e vigência de 12 meses, 
contados a partir de sua assinatura. 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

 
 

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC 
www.paial.sc.gov.br 

 

 
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Paial não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-
se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA 
 
3.1 - A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 
65, da Lei nº 8.666/93. 
 
3.1.1 – A Ata poderá sofrer acréscimos ou supressões que se fizerem em até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do CONTRATO na forma estabelecida no § 1° 
do artigo 65 da Lei 8666/1993 e alterações posteriores 
 
3.2 - Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d", 
do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8666/93 ou de redução dos preços praticados no 
mercado. 
 
I - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II, do 
art. 65, da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a presente Ata de Registro de Preço e iniciar outro processo licitatório. 
 
II - Optado pela recomposição dos valores, aplicar-se-á na forma que segue: 
 
a) Pelos índices de aumento aplicado pelos fornecedores da empresa contratante, nos 
termos do Inciso XI, do artigo 40 e Alínea "d", do inciso II, do Artigo 65, da Lei nº 
8.666/93 com redação dada pela Lei nº 8.883/94, desde que observado o que segue: 
 
a.1- A comprovação do aumento, obrigatoriamente, dar-se-á através de apresentação 
de documentação tais como: folhas de pagamento dos trabalhadores comprovando o 
aumento dos encargos financeiros e salários ou outras despesas, na proposta e serem 
emitidas com data anterior ao aumento e outras com data posterior, para levantamento 
do índice. 
 
a.2 - Só serão aceitas folhas de pagamento e outras despesas, conforme previsto na 
alínea anterior, cuja data de emissão seja superior a apresentação da proposta no 
certame licitatório e inferior a data de vigência da presente ata de registro de preços. 
 
a.3 - O valor verificado após a aplicação do índice de reajuste não poderá ser superior 
ao praticado pela empresa no mercado geral, devendo-se, neste caso, aplicar a 
redução no respectivo índice de modo a manter a compatibilidade dos preços. 
 
III - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 
do registro ou definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o 
Proponente registrado será convocado pela Administração para alteração, por 
aditamento, do preço da Ata. 
 
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador da Ata deverá: 
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3.3.1 - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
 
3.3.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
3.3.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
3.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 
 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
3.5 - A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da 
comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
 
3.6 - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
4.1 - Serão usuários do Registro de Preços os órgãos, fundos e autarquias vinculados 
ao Município de Paial-SC. 
 
4.2 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado no Anexo Encarte do Edital de Registro de Preços n° 
025/2022, de acordo com a respectiva classificação no certame licitatório citado no 
preâmbulo deste. 
 
4.3 - Para cada material de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 
cláusulas e condições constantes do Edital do certame licitatório citado ao preâmbulo 
deste, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.  
 
4.4 - O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta 
apresentada, no certame licitatório citado no preâmbulo deste, pela empresa detentora 
da presente Ata, a qual também a integram. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS REQUISIÇÕES, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
5.1 - Os bens serão requisitados pelo Órgão Central de Compras, através de carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorização de fornecimento, nos termos do 
art. 62 da Lei nº 8.666/93. 
 
5.2 - A empresa detentora deverá entregar os itens, conforme necessidade da 
Unidade Administrativa, apenas mediante solicitação, durante a vigência da Ata, nos 
locais indicados pelo Município. 
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5.3 - As licitantes vencedoras obrigam-se a entregar os materiais, objeto desta 
licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data de 
recebimento das autorizações de fornecimento. 
 
5.5 - O Município receberá somente os materiais que estiverem em conformidade com 
as especificações deste edital e com a proposta apresentada, caso contrário serão 
aplicadas as penalidades descritas na cláusula oitava desta Ata. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 
 
6.1 - A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação do pedido 
do objeto. 
 
6.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior a do seu vencimento. 
 
6.3 - Os materiais deverão ser entregues sempre acompanhados da Nota 
Fiscal/Fatura correspondente. 
 
6.4 - O Município receberá somente os materiais que estiverem em conformidade com 
as especificações deste edital e com a Ata de Registro de Preços. No caso de se 
constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação 
à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste 
Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às 
penalidades. 
 
10.4 - Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes no edital e na proposta, devendo ser substituídos  
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
 
7.1 - O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias consecutivos. A contagem para o 
prazo de pagamento iniciará a partir da entrega do objeto com a respectiva nota fiscal, 
que deverá ser emitida em nome do Fornecedor, da qual deverá constar o número 
desta licitação, sendo certificada pelo órgão solicitante, atestando que os 
bens/serviços foram entregues e que atendiam as especificações deste edital, 
observando a ordem cronológica de pagamentos. 
 
7.2 - Os pagamentos decorrentes do presente Registro de Preços ficam condicionados 
a manutenção da validade das condições exigidas para a habilitação, que serão 
mantidas junto ao cadastro de fornecedores dos municípios. 
 
7.3 - O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, através de depósito 
bancário, em conta corrente de titularidade da licitante vencedora, devendo para isto, 
ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em 
que deverá ser efetivado o crédito. 
 
7.4 - Caso haja aplicação de multa ou o Fornecedor esteja em débito com a 
municipalidade, independentemente da sua origem, o valor será descontado de 
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qualquer fatura ou crédito existente no Município em favor deste. Caso o mesmo seja 
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
7.5 - As despesas decorrentes do fornecimento correrão por conta das dotações 
previstas na Lei Orçamentária do Exercício 2022: 
 
07. – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
03 – Gerencia de Transporte e Serviços  
2.034 – Manutenção do Programa de Distribuição de Água 
(81)3.3.90.39.05.00.00.00.0000 
1.039 – Saneamento Básico: Água, Esgoto e Coleta de Lixo 
(164)3.3.90.39.05.00.00.00.0000 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  
 
8.1 - À(s) fornecedora (s) poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo 
com o capítulo IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, sem prejuízo do direito à 
rescisão do Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da 
CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da comunicação do ato, pela autoridade competente: 
 
I - advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 
recibo do representante legal do fornecedor, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o descumprimento, que 
só serão aceitas mediante crivo da administração; 
 
II - multa  
 
a) de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preço, devido a 
recusa imotivada em assiná-la, contados a partir  do primeiro dia após ter expirado o 
prazo de assinatura estabelecido no edital. 
 
b) de 20% (vinte por cento) em caso de não cumprimento da Ata ou cumprimento 
parcial, incidente sobre o valor total da Ata em caso de inexecução total, ou parte não 
cumprida em caso de inexecução parcial.  
 
c) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na entrega do 
objeto deste edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de 
atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro 
de Preço. 
 
Parágrafo único. Entende-se por valor total da Ata de Registro de Preço o montante 
dos preços totais finais oferecidos pela (s) licitante (s) após etapa de lances, 
considerando os itens do objeto que lhe tenham sidos adjudicados. 
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, para o 
fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto contratado, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
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a) A licitante declarada inidônea nos termos do inciso IV da presente cláusula, ficará 
impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 
(dois) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa enquanto perdurar 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
8.2. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
 
8.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém 
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime o fornecedor da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 
acarretar ao Município. 
 
8.4. As multas previstas no subitem II deverão ser recolhidas através do DAR 
(Documento de Arrecadação) em uma das agências Bancárias credenciadas pela 
Prefeitura de Paial, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da 
notificação, em favor do Município. Essa notificação ocorrerá através de competente 
notificação expressa. 
 
8.5. A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, 
notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão 
que tiver dado causa à notificação extrajudicial.  
 
8.6 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada 
dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente, 
 
8.7. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas na cláusula 
oitava, se admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos 
do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, "caput", da Lei nº 
8.666/93. 
 
8.8. Nenhum pagamento será realizado ao fornecedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual. 
 
8.9. Quando comprovada uma das hipóteses prevista nesta cláusula, o Município de 
Paial poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades. 
 
8.10. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, se as licitantes, deixarem 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejarem o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiverem a proposta, falharem ou 
fraudarem na execução do Contrato, comportarem-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, poderão ficar impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, e poderão ser descredenciadas do SICAF, ou outros 
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1 - O cancelamento da Ata de Registro de Preços será realizado na forma do item 16 
do Processo de Licitação n° 110/2022 e Edital de Pregão Presencial de n° 025/2022 
independentemente de sua transcrição.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
  
10.1 - Nos termos do art. 54, XIII da Lei nº 8.666/93, durante a vigência da Ata o 
fornecedor fica obrigado a manter as condições de habilitação constantes no certame 
licitatório que a deu origem, sob pena de suspensão das requisições e pagamentos 
até que a situação seja regularizada. 
 
a) A atualização dos documentos e certidões exigidos para habilitação será registrada 
junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 A fiscalização e o acompanhamento serão exercidos, pelo servidor ADIR DOS 
SANTOS, agente de manutenção e servidor efetivo, e no caso de seu impedimento, o 
servidor municipal ROBERTO CARLOS POHL qual poderá, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 
verificadas na entrega dos materiais, as quais, se não forem sanadas no prazo de 02 
(dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 
penalidades. 

 
11.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela 
CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
 
12.1 - A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de 
Registro de Preços após a assinatura desta. 
 
12.2 - Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 e as 
propostas das Detentoras das Atas, independente de sua transcrição. 
 
12.3 - O Município providenciará a publicação respectiva, em resumo, das Atas de 
Registro de Preço, na forma prevista em Lei. 
 
12.4 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 
8.666/93, e demais normas aplicáveis. 
 
12.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itá - SC para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata. 
 
Paial, SC ______ de __________ de 2022. 
 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 
 
Representante legal da Detentora da Ata 
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CPF: 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
01.  02.  
Nome:  Nome: 
 
 
 
 
Analisado e Aprovado 
 
 
DHONATAN RENAN POMMERENING 
OAB/SC 46.461 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

 
 

RUA GÓIAS 400, CEP: 89.765--000 – FONE: (49) 3451-0045 – PAIAL – SC 
www.paial.sc.gov.br 

 

 
 

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 
 

ANEXO “F” 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
..................., inscrita no CNPJ sob o n° .................., estabelecida ........................, 
cidade e Município de .........................., por intermédio de seu titular e responsável 
legal pela empresa, DECLARA, para efeito de participação no Processo de Licitação 
N° 110/2022, modalidade de Pregão Presencial de nº 025/2022, que sua empresa não 
foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como em cumprimento ao que dispõe o § II do artigo 32 da referida lei. 
 
 
 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira do RG/CPF)  

 
 


