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  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014  
 

MODALIDADE: CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 09/2014 
 

CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N. 8.666 DE 21/06/93, LEI COMPLEMENTAR 123/06 E 
DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 

 
 
 
 
OBJETO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DE GINASTICA  
                         AO AR LIVRE.   
                             
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 
 
TIPO  : MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
 

 Entrega dos Envelopes: 

 
Pref. Mun. de Botuverá – Rua João Morelli,66 - Centro 
 
Data Limite: 24/06/2014     -     Hora: 09:00 horas               
 
Abertura: 24/06/2014          -     Hora: 09:00 horas 
 

Recursos 
Orçamentários: 

 
 
CODIGO: 62 
 
 
00010 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE 
00003 - DIVISÃO DE ESPORTES 
00027 - DESPORTO E LAZER 
00812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 
00070 - DESPORTO AMADOR 
2.000021 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO 
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 
001242 – Recursos Convenio do Estado SC  
003000 – Superávit 
 
 

Condições de Pagamento: 
EM ATÉ 10 DIAS APÓS ENTREGA E LIBERAÇÃO DOS 
RECURSOS DO CONVENIO Nº 2014/TR 001800 COM O FUNDO 
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE SC. 

Prazo de Entrega 30 (trinta) Dias. Após Emissão da Ordem de Compra. 

 
 
 

 
Botuverá-SC, 12 de Junho de 2014. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014 
MODALIDADE: CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 09/2014 

 
 
  
O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa no prédio da 
Prefeitura Municipal de Botuverá, situada na Rua João Morelli, 66, centro, através de seu 
PREFEITO MUNICIPAL, Senhor JOSÉ LUIZ COLOMBI, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/06 e demais legislações aplicáveis, torna público, para conhecimento de todos 
os interessados que estará realizando na data de 24 DEJUNHO DE 2014, às 09:00 horas, o 
processo licitatório sob a modalidade de CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 09/2014, 
tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, objetivando a aquisição de  EQUIPAMENTOS PARA 
ACADEMIAS DE GINASTICAS AO AR LIVRE. 
 
1. OBJETO 
 
1.1. O presente processo licitatório tem por objetivo a seleção de propostas para AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DE GINASTICAS AO AR LIVRE, conforme especificações 
abaixo descritas: 
 

 
ITEM 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

 
DESCRIÇÂO DO OBJETO 

 
01 PÇA 02 Código 6064 - Alongador com 3 (três) alturas. 

Aparelho fabricado com tubos de aço galvanizado a fogo de 
no mínimo  2" x 2mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 4 mm; 4" x 
3mm; ¾ x 1,50mm. Utilizar pinos maciços, batentes de 
borracha, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento, cortes a laser. 

02 PÇA 02 Código 6067 - Volante de rotação vertical duplo. 
Aparelho fabricado com tubos de aço de no mínimo  2" x 
2mm; 1" x 1,50mm; 3" ½ x 2mm; ¾ x 1,50mm. Rolamentos 
duplos, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, 
corte a laser. 

03 PÇA 02 Código 6068 – Simulador de esqui duplo. 
Aparelho fabricado com tubos de aço galvanizado a fogo de 
no mínimo  2" ½  x 2mm; 1" x 1,50mm; 1" ½ x 1,50mm; 4" x 
3mm, metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-
derrapante de no mínimo 3mm. Utilizar pinos maciços, 
rolamentos duplos, batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser. 

04 PÇA 02 Código 6069 - Cadeira pressão de pernas duplo. 
Aparelho fabricado com tubos de aço galvanizado a  fogo 
de no mínimo 2" x 2mm; 3" ½ x 4mm; 2" x 4 mm; 4" x 
3mm.Bancos estampados e arredondados com chapa de no 
mínimo 2mm sem quinas. Utilizar pinos maciços, rolamentos 
duplos, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a 
fixação do equipamento, cortes a laser. 

05 PÇA 02 Código 6063 - Simulador de cavalgada duplo. 
 Aparelho fabricado com tubos de aço galvanizado a fogo de 
no mínimo  2" ½ x 2mm; 2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; 1" x 
1,50 mm. Utilizar pinos maciços, batentes de borracha, 
solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, cortes a 
laser. 
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06 PÇA 02 Código 6066 - Simulador de surf duplo. 
Aparelho fabricado com tubos de aço galvanizado a fogo de 
no mínimo  2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; 3" ½ x 4 mm, chapa 
ante derrapante de no mínimo 3mm Utilizar pinos maciços, 
rolamentos duplos, batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do equipamento, cortes a laser. 

07 PÇA 02 Código 6065 - Simulador de caminhada duplo 
conjugado. 
 Aparelho fabricado com tubos de aço galvanizado a fogo de 
no mínimo  2" ½ x 2mm; 2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; chapa 
antiderrapante de no mínimo 3mm; utilizar pinos maciços, 
todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó 
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para 
a fixação do equipamento; cortes a laser. 

08 PÇA 02 Código 6062 - Multi exercitador de 6 (seis) funções. 
Aparelho fabricado com tubos de aço galvanizado a fogo de 
no mínimo  2" ½ x 2mm; ¾ x 1,50; 2" x 2mm; ½ x 3mm; 1" x 
1,50 mm. Utilizar pinos maciços, rolamentos duplos, 
batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento, cortes a laser. 

09 PÇA 02 Código 4587 - Remada sentada individual simples. 
Aparelho fabricado com tubos de aço galvanizado a fogo de 
no mínimo  2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; 1" x 1,50 mm. 
Bancos estampados e arredondados com chapa de no 
mínimo 2mm sem quinas. Utilizar pinos maciços, rolamentos 
duplos, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a 
fixação do equipamento, cortes a laser. 

10 PÇA 02 Código 4586 - Placa orientativa frente e verso. 
 Placa fabricada com tubo de aço galvanizado a fogo de no 
mínimo  2" x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,5mm; 3" x 
1,50mm; Solda mig, orifícios para a fixação do equipamento 
de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; 

 
2 – CONDIÇÃO PARA FORNECIMENTO: 
 
2.1 - A empresa licitante deverá fornecer os Equipamentos obrigatoriamente dentro das 
especificações e normas do INMETRO. Não será aceito em hipótese alguma o produto fora destas 
especificações e certificações técnicas. 
 
2.2 – O Julgamento das propostas será feito pelo menor preço Global. Deverá ser apresentadas 
propostas em todos os itens de 01 a 10. Caso contrario a proposta será desclassificada. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 - A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar 
123/06 e suas alterações, podendo participar todas as empresas legalmente constituídas no País, 
desde que satisfaçam as condições deste instrumento. 
 
3.2 - Os licitantes não convidados deverão manifestar seu interesse de participar da licitação com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do horário limite para a entrega dos envelopes, 
conforme definido no preâmbulo deste edital, mediante simples retirada do edital. 
 
3.3 - É vedada a participação de empresas em consórcio. 

 
4 - DA NATUREZA DOS RECURSOS: 
 
4.1 - As despesas decorrentes do fornecimento dos objetos desta licitação correrão à conta das 
seguintes classificações orçamentárias: 
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CODIGO: 62 
00010 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE 
00003 - DIVISÃO DE ESPORTES 
00027 - DESPORTO E LAZER 
00812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 
00070 - DESPORTO AMADOR 
2.000021 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO 
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 
001242 – Recursos Convenio do Estado SC  
003000 – Superávit 
 
4.2 Observação: O valor estimado de desembolso da presente licitação é de R$42.000,00 
(quarenta e dois mil reais), Sendo R$31.480,50 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e 
cinqüenta centavos) do Convenio de Transferencia n° 1800/2014 Fundo Estadual de Incentivo 
ao Esporte do Governo de SC através da SDR e R$-10.519,50 (dez mil, quinhentos e dezenove 
reais e cinqüenta centavos) contrapartida recursos do Município. 
 
5- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROP. DE PREÇOS: 
 
5.1 - Os envelopes da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, serão recebidos até 
as 09:00 horas do dia 24 de JUNHO de 2014, pela comissão de licitação na Prefeitura Municipal 
de Botuverá, sito à Rua João Morelli, 66, Botuverá/ SC. Após o recebimento será efetuado a 
abertura dos envelopes de Habilitação e Propostas. 
 
5.2 -  Não serão aceitas, pela comissão de licitação, em hipótese alguma, documentação e 
proposta de preços após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido 
despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente à data do vencimento 
desta licitação. 
 
5.3- As informações sobre a presente licitação poderão ser solicitadas através do telefone (47) 
3359-1170, pessoalmente no endereço indicado no item 5.1 deste edital, ou através do e-mail: 
compras@botuvera.sc.gov.br -  vilimar@botuvera.sc.gov.br e site www.botuvera.sc.gov.br. 
 
5.4 -  A Prefeitura responderá às questões formuladas através de fax, dirigido a todos os 
interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua 
respectiva resposta, antes da data marcada para a entrega dos envelopes. 
 
6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAR: 
 
6.1 -  As proponentes deverão apresentar os documentos de habilitação e os documentos da 
proposta de preços em envelopes distintos que passamos a chamar de Envelope da 
Documentação de Habilitação Nº 01 e Envelope da Proposta de Preços Nº 02, contendo na 
parte externa dos envelopes as seguintes indicações: 
 

 
Prefeitura Municipal de Botuverá 
Envelope Documentação de Habilitação Nº 01 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014 – Convite Para Compras e Serviços Nº 09/2014 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA ACADEMIAS DE GINASTICA. 

 
Empresa: 

 
 
Prefeitura Municipal de Botuverá 
Envelope Proposta de Preços Nº 02 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014 – Convite Para Compras e Serviços Nº 09/2014 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA ACADEMIAS DE GINASTICA. 
 
Empresa:  
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7 - DA HABILITAÇÃO: 

 
7.1. A proponente deverá apresentar no envelope Nº 01 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", em 
uma via os seguintes documentos: 
 
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 
7.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual ou; 
 
7.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores atuais ou; 
 
7.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
constituição da diretoria em exercício. 
 
7.2. REGULARIDADE FISCAL: 
 
7.2.1. Prova da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, sendo a Certidão Conjunta emitida pela 
Receita Federal e pela Procuradoria Geral da União; 
 
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do estado sede da empresa licitante; 
 
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do município sede da empresa 
licitante; 
 
7.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 
 
7.2.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – CND INSS;  
 
7.2.7. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei 12.440/2011) 
 
7.2.8. Declaração de Cumprimento ao disposto artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF/88, que dispõe sobre o não emprego de menores, 
na forma do Decreto Federal nº 4.358/02, conforme MODELO-Anexo III do edital. 
 
7.2.9. Micro Empresa-ME, ou Empresas de Pequeno Porte – EPP: Para fins de gozo dos 
benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes de Microempresas – ME, 
e Empresas de Pequeno Porte – EPP, deverão apresentar a certidão simplificada emitida pela Junta 
Comercial da sede da empresa licitante. Essa certidão não poderá ter prazo de emissão, 
superior a 180 (cento e oitenta) dias 
 
7.2.10. Caso a participante não apresente o documento solicitado no item 7.2.9, não será 
considerada inabilitada, porém, não lhe será concedido o direito de fazer uso da prerrogativa 
prevista na LC 123/2006. 
 
7.2.11. Caso a empresa for enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte ser-lhe-
á assegurado os benefícios constantes da Lei Complementar Nacional nº 123 de 14 de Dezembro 
de 2006. No caso da regularidade fiscal será aplicado o Art. 43 e seu § 1º, da Lei Complementar nº 
123, para micros e pequenas empresas. 
 
7.2.12. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma 
restrição. 
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7.2.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 2 (dois) dias 
úteis, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal. 
 
7.2.14. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em 
decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7.3.     QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
7.3.1 - Para fins de comprovação de atendimento à qualificação Técnica, a Licitante deverá 
apresentar: 
 
7.3.2 - Cópia autenticada de Laudo de Ergonomia e Biomecânica, certificado por Profissional 
devidamente credenciado ao Conselho Regional Competente. 
 
7.3.3 - No mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, para a Razão social e nº de CNPJ da 
Licitante, emitido por empresa de direito público ou privado, comprovando que a Licitante já 
forneceu equipamento compatível com o objeto licitado, contendo a Razão Social e o nº do CNPJ 
da emitente, em papel timbrado ou carimbado, e devidamente assinado por responsável. 
 
8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
8.1 -  Os documentos que forem apresentados em original deverão ser acompanhados de 1 
fotocópia, que poderá ser autenticada durante a fase de habilitação da licitação, por servidor efetivo 
da municipalidade. 
 
8.2 -     Os documentos originais que não vierem acompanhados de fotocópias, não serão 
devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório. 
 
8.3 -  As cópias de certidões de regularidade emitidas via Internet não precisam ser autenticadas. 
As referidas certidões terão sua veracidade confirmada nos sítios correspondentes pela Comissão 
de Licitação. 
 
8.4 -  A comissão reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos apresentados, fixando-lhe prazo para 
atendimento, ou ainda diligenciar junto às repartições sobre a validade das certidões apresentadas. 
 
8.5 -  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará na inabilitação da 
licitante, sendo vedada sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação.  
 
8.5.1 - A entrega ou complementação de documentos somente será admitida para os casos previsto 
na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
8.6 - O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da 
empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda  
contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Prova 
de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade 
Social – INSS. 
 
8.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
9.1 - No envelope Nº 02 “Proposta de Preços”, deverá ser apresentada em 1 (uma) via, conforme 
modelo do ANEXO I, ou em modelo próprio da proponente, contendo as seguintes informações: 
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9.2 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias da entrega, devidamente 
rubricada e assinada pelo seu representante legal, constando o nome do produto e marca ofertada, 
valor unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismos, duas casas decimais após a 
vírgula. 
 
9.3 - Nos preços deverão estar incluso todas as despesas inerentes ao contrato, encargos, 
impostos, transporte, carga e descarga, etc., necessárias para o fornecimento do objeto. 
 
9.4 - A proposta após aberta será irretratável e à proponente inadimplente serão aplicadas por esta 
Prefeitura, as penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, de 20/06/1993, com as 
alterações decorrentes das Leis Federais nº 8.883, de 08/06/1994, 9.032, de 28/04/1995, 9.648, de 
27/05/1898 e 9.854, de 27/10/1999. 
 
9.5 - O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitamento 
às exigências previstas no Edital e seus anexos. 
 
9.6 - A Licitante, juntamente com a proposta de preços, deverá: 

 
9.6.1 Apresentar Declaração de que dispõe de garantia para os equipamentos, de, no mínimo, 12 
(doze) meses contra defeitos de fabricação, devidamente assinada; 

 
9.6.2 Apresentar Catálogo Ilustrativo próprio do fabricante, com ilustrações, imagem ou foto do 
equipamento, desenho industrial, descriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, 
modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica e todas as 
informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende as necessidades. O 
catálogo deve estar acompanhado de Manual de Instalação e 04 (quatro) exemplos de planta baixa 
de diferentes modelos com opções de posicionamento correto dos equipamentos (5 jogos de 10 
equipamentos). 
 
9.7  A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente. 
 
9.8   A proposta de preços da licitante (Anexo I) deverá conter OBRIGATORIAMENTE, a 
MARCA, o VALOR UNITÁRIO de todos os itens de 01 a 10, e o VALOR GLOBAL, sob pena de 
desclassificação da licitante. 
 
10 – DO JULGAMENTO 
 
10.1 - Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto na Lei Federal 
8.666/93, sendo aplicada no que couber a Lei complementar 123/06 e demais alterações. 
 
10.2 - O julgamento será objetivo pelo “Menor Preço Global”, levando em consideração e 
classificando-se primeiro lugar a proposta que se apresentar em conformidade com as 
especificações do Edital. 
 
10.3 - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 
edital, bem como com preços superestimados ou inexeqüíveis. 
 
10.4 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no parágrafo  
segundo, do art. 3. da Lei Federal 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a 
convocação prévia de todos os licitantes. 
 
10.5 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte 
igual ou até 10%(dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á no reconhecimento de 
empate, conforme § 1º do Art.44 da Lei Complementar 123/06. 
 
10.6 - Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma constante no 
item anterior poderá apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da licitação, se assim o fizer. 
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10.7 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese prevista no item 10.5, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
10.8 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado 
sorteio entre elas para que se defina aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
10.9 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 2 (dois) dias, após solicitação da Comissão 
Permanente de Licitações, sob pena de preclusão. 
 
10.10 - A Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar, a qualquer momento, documentos 
que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
10.11- Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas condições anteriores conferidas 
pela Lei Complementar 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
 
10.12 - O disposto nos itens 10.5 a 10.9 deste edital, somente se aplicará quando a proposta mais 
bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e 
houver microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no 
item 10.5. 
 
10.13 - Os objetos deste processo de compras serão adjudicados na totalidade à licitante cuja 
proposta seja considerada vencedora. 
 
10.14 - No caso do adjudicatário decair do direito de executar o objeto licitado, a Prefeitura de 
Botuverá, poderá revogar esta licitação, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratar, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
10.15 - O resultado do julgamento da habilitação e das propostas de preços será publicado no mural 
público. 
 
10.16 - Após o julgamento definitivo das propostas de preços e classificação final, a Comissão de 
Licitação encaminhará o processo licitatório para homologação pela autoridade competente. 
 
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
11.1 -  Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos 
interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
 
11.2 -   É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela decorrentes, no 
prazo de 05 dias úteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que dispõe o artigo 
109 da Lei Federal nº 8.666, de 20/06/1993, com as alterações decorrentes das Leis Federais nº 
8.883, de 08/06/1994, 9.032, de 28/04/1995, 9.648, de 27/05/1998 e 9.854, de 27/10/1999. 
 
11.3 -  Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas terão 
efeito suspensivo, não o tendo nos demais casos. 
 
11.4 -  Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação será 
submetido a autoridade competente para que se proceda a devida homologação e conseqüente 
adjudicação. 
 
12 - DO CONTRATO:  
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12.1 -  Será firmado contrato, conforme minuta em anexo, com a licitante vencedora que terá suas 
cláusulas e condições reguladas pela Lei Federal nº 8.666, de 20/06/1993, com as alterações 
decorrentes das Leis Federais nº 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 27/05/1998 e 
9.854, de 27/10/1999. 
 
12.2 – Quando o fornecimento for único o Contrato da presente licitação poderá ser substituído pela 
nota de empenho/Autorização de Fornecimento, conforme Art. 62 da Lei 8.666/93, aplicando-se no 
que couber, o disposto no Art. 55 da Lei 8.666/93. 
 
12.3 -  A licitante vencedora será convocada para firmar contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da convocação, quando deverá indicar: 
 
12.4 -  Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela 
assinatura do contrato; 
 
12.5 -  Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o contrato, a contratante 
convocará a Segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em Lei. 
 
13 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES: 
 
13.1 -  O objeto da presente licitação deverá ser entregue rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará 
recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
 
13.2 - A proponente vencedora disporá do prazo de 30 (trintas) dias para entregar o objeto da 
presente licitação, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento na Secretaria 
de Obras, situada na Rua João Morelli, nº 66 - Bairro Centro, neste Município ou outros locais, 
indicados na  A. F. - Autorização de Fornecimento, não especificados no Edital, desde que dentro do 
território do Município de Botuverá. 
 
13.3 - Na hipótese da entrega do objeto fora das especificações solicitadas, o mesmo deverá ser 
retirado pela Contratada no prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para 
reposição no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de aplicação de multa e demais cominações 
previstas em Lei e neste Edital. 
 
13.4- O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito funcionamento do 
objeto licitado, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se 
a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
13.5 - Caso a proponente vencedora se recuse a entregar o produto proposto ou venha a fazê-lo 
fora das especificações estabelecidas no edital, a contratante, poderá, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação, reincidir o contrato e optar pela convocação dos demais licitantes na 
ordem de classificação. 
 
13.6 - O contrato vigorará por doze meses, a contar a data de assinatura do mesmo. 
 
13.7 - No ato da entrega do objeto a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura 
correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação e, observado o 
cumprimento integral das disposições contidas neste CONVITE. 
 
14 - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
14.1 - Os preços apresentados na proposta deste processo licitatório serão fixos e irreajustáveis.  
 
 
15 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
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15.1 - Fornecer todas as informações necessárias para execução do contrato. 
 
15.2 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste edital. 
 
15.3 - Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
objeto. 
 
 
16 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
16.1 - Atender as normas e especificações inerentes ao objeto do edital ou contrato. 
 
16.2 – Fornecer a garantia do equipamento de pelo menos de 1 (um) ano a partir da emissão da 
Nota Fiscal de venda. 
 
17 - DOS PAGAMENTOS 
 
17.1 -  O pagamento dos equipamentos será efetuado em até 10 ( dez ) dias, após a liberação dos 
recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo de SC conforme Convenio de 
transferência n°. 1800/2014 e a entrega do objeto solicitado na Autorização de Fornecimento, 
mediante apresentação de Nota  Fiscal devidamente acompanhada de atestado de recebimento da 
Secretaria requisitante, devendo a despesa correr por conta das respectivas dotações 
orçamentárias no ITEM “4” deste. 
 
17.2 - Os faturamentos deverão ser efetuados de acordo com o apresentado na Autorização 
de Fornecimento, em Nota Fiscal Eletrônica ou em Cupom Fiscal, conforme legislação 
vigente. 
 
17.3 -   Nenhum pagamento será efetuado à empresa vencedora, enquanto houver pendência na 
entrega do produto, liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
17.4 -  Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
18.1 -  Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem 
a proposta, forem os 1.º colocados de item e não assinarem o contrato comportarem-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o 
caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a critério da 
Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados. 
 
18.2 -  Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá a contratante, garantida a prévia defesa 
da contratada, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art. 
87, da Lei Federal n.º 8.666/93: 
 
I- advertência; 
II- multa; 
III- rescisão; 
IV- suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 anos; 
V- 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 a contratada 
ressarcir à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; 
VI- multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 5(cinco) dias, após o qual será 
considerado inexecução contratual; 
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VII – multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
1(um) ano; 
VIII – multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pela prazo de 
2 (dois) anos. 
Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
18.3 - Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 
prazo de 05 dias úteis, contados da notificação do ato. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
19.1 -  Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documento relativo ao presente edital. 
 
19.2 -  Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na 
hipótese da renúncia à apresentação de recursos, será o resultado da licitação submetido à 
Prefeitura Municipal De Botuverá, para o procedimento de homologação com a devida adjudicação 
do objeto desta licitação à vencedora. 
 
19.3 -  O resultado da homologação e a síntese do contrato será publicado no Mural Público da 
Prefeitura Municipal. 
 
19.4 -  Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito aceito pela Prefeitura 
Municipal, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no presente 
Edital e na legislação pertinente. 
 
19.5 -  Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser 
adjudicada às licitantes remanescentes, na ordem da classificação, nas mesmas condições 
propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
19.6 -  A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente comprovado ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
19.7 -  A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das normas do 
Edital, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de 
impugnação e recurso. 
 
19.8 -  Caso existam divergências entre o Edital e os Anexos que o integram, prevalecem os 
termos do Edital. 
 
19.9 -  As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão de Licitação, observado o que dispõe 
este Edital, e os casos omissos serão decididos de conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº  
8.666, de 20/06/93, com as alterações decorrentes das Leis nº 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 
28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 9.854, de 27/10/99. 
 
19.10 - É facultada a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, 
a  
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, 
vedado a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar originalmente dos 
documentos de habilitação e proposta. 
 
19.10 – Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através dos telefones (47) 3359-1170 
ou pelo e-mail: compras@botuvera.sc.gov.br – licitacao@botuvera.sc.gov.br  - 
www.botuvera.sc.gov.br ou pessoalmente na Prefeitura Municipal de Botuverá. 
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20 - FORO 
 
20.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Brusque, para dirimir eventuais duvidas e/ou conflitos 
originados pela Carta Convite e pelo futuro contrato, com renuncia a quaisquer outros por mais 
privilegiados que possam ser. 
   
21 - ANEXOS: 
 
21.1 - Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:  
 
a) - Anexo I  - Modelo de Proposta de preços; 
b) - Anexo II - Modelo de Declaração de ciência das normas do edital; 
c) - Anexo III - Modelo de Declaração de Não Emprego de Menores; INC. XXXIII Art. 7º CF;  
d) - Anexo IV -Minuta de Contrato; 
e) - Anexo V – Protocolo 
 
 

 
Botuverá, 12 de Junho de 2014. 

 
 

 
 

_________________ 
JOSÉ LUIZ COLMBI 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DE SANTA CATARINA  
  MUNICÍPIO DE BOTUVERA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014 
EDITAL MODALIDADE: CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS N° 09/2014 

 
ANEXO I 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Prezados Senhores: 
 
1. A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014 e CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 09/2014 os 
quais comprometemo-nos a cumprir integralmente. 
 
2. Concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e ainda declaramos que esta 
proposta tem validade até 60 (sessenta dias).  
 
3. PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

ITEM 
 

UND 
 

QT 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS 
 

MARCA 
 

VLR / UNT 
 

VLR / TOTAL
 

01 PÇA 02 Código 6064 - Alongador com 3 
(três) alturas. 
Aparelho fabricado com tubos de aço
galvanizado a fogo de no mínimo  2" x 
2mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 4 mm; 4" 
x 3mm; ¾ x 1,50mm. Utilizar pinos 
maciços, batentes de borracha, solda 
mig, orifícios para a fixação do 
equipamento, cortes a laser. 
 

   

02 PÇA 02 Código 6067 - Volante de rotação 
vertical duplo. 
Aparelho fabricado com tubos de aço 
de no mínimo  2" x 2mm; 1" x 
1,50mm; 3" ½ x 2mm; ¾ x 1,50mm. 
Rolamentos duplos, solda mig, 
orifícios para a fixação do 
equipamento, corte a laser. 
 

   

03 PÇA 02 Código 6068 – Simulador de esqui 
duplo. 
Aparelho fabricado com tubos de aço 
galvanizado a fogo de no mínimo  2" 
½  x 2mm; 1" x 1,50mm; 1" ½ x 
1,50mm; 4" x 3mm, metalão de no 
mínimo 30x50x2mm, chapa anti-
derrapante de no mínimo 3mm. 
Utilizar pinos maciços, rolamentos 
duplos, batentes de borracha, solda 
mig, orifícios para a fixação do 
equipamento, cortes a laser. 
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04 PÇA 02 Código 6069 - Cadeira pressão de 
pernas duplo. 
Aparelho fabricado com tubos de aço 
galvanizado a  fogo de no mínimo 2" x 
2mm; 3" ½ x 4mm; 2" x 4 mm; 4" x 
3mm.Bancos estampados e 
arredondados com chapa de no 
mínimo 2mm sem quinas. Utilizar 
pinos maciços, rolamentos duplos, 
batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do 
equipamento, cortes a laser. 
 

   

05 PÇA 02 Código 6063 - Simulador de 
cavalgada duplo. 
 Aparelho fabricado com tubos de aço 
galvanizado a fogo de no mínimo  2" 
½ x 2mm; 2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; 
1" x 1,50 mm. Utilizar pinos maciços, 
batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do 
equipamento, cortes a laser. 
 

   

06 PÇA 02 Código 6066 - Simulador de surf 
duplo. 
Aparelho fabricado com tubos de aço 
galvanizado a fogo de no mínimo  2" x 
2mm; 1" ½ x 1,50mm; 3" ½ x 4 mm, 
chapa ante derrapante de no mínimo 
3mm Utilizar pinos maciços, 
rolamentos duplos, batentes de 
borracha, solda mig, orifícios para a 
fixação do equipamento, cortes a 
laser. 

   

07 PÇA 02 Código 6065 - Simulador de 
caminhada duplo conjugado. 
 Aparelho fabricado com tubos de aço 
galvanizado a fogo de no mínimo  2" 
½ x 2mm; 2" x 2mm; 1" ½ x 1,50mm; 
chapa antiderrapante de no mínimo 
3mm; utilizar pinos maciços, todos 
rolamentados (rolamentos duplos), 
pintura a pó eletrostática, batentes de 
borracha, solda mig, orifícios para a 
fixação do equipamento; cortes a 
laser. 

   

08 PÇA 02 Código 6062 - Multi exercitador de 
6 (seis) funções. 
Aparelho fabricado com tubos de aço 
galvanizado a fogo de no mínimo  2" 
½ x 2mm; ¾ x 1,50; 2" x 2mm; ½ x 
3mm; 1" x 1,50 mm. Utilizar pinos 
maciços, rolamentos duplos, batentes 
de borracha, solda mig, orifícios para 
a fixação do equipamento, cortes a 
laser. 
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09 PÇA 02 Código 4587 - Remada sentada 
individual simples. 
Aparelho fabricado com tubos de aço 
galvanizado a fogo de no mínimo  2" x 
2mm; 1" ½ x 1,50mm; 1" x 1,50 mm. 
Bancos estampados e arredondados 
com chapa de no mínimo 2mm sem 
quinas. Utilizar pinos maciços, 
rolamentos duplos, batentes de 
borracha, solda mig, orifícios para a 
fixação do equipamento, cortes a 
laser. 

   

10 PÇA 02 Código 4586 - Placa orientativa 
frente e verso. 
 Placa fabricada com tubo de aço 
galvanizado a fogo de no mínimo  2" x 
2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,5mm; 
3" x 1,50mm; Solda mig, orifícios para 
a fixação do equipamento de no 
mínimo 50 cm abaixo do concreto; 

   

 
 
3.1 – Valor Total e GLOBAL Da Proposta:________________________________________________ 
 
(________________________________________________________________________________) 
 
3.1.1 - A proposta de preços deverá conter OBRIGATORIAMENTE, a MARCA, o VALOR 
UNITÁRIO de todos os itens de 01 a 10, e o VALOR GLOBAL, sob pena de desclassificação da 
licitante. 

 
3.2 - OBSERVAÇÃO: A Licitante, junto com a Proposta de preços, deverá: 

 
3.2.1 Apresentar Declaração de que dispõe de garantia para os equipamentos, de, no mínimo, 12 
(doze) meses contra defeitos de fabricação, devidamente assinada. 
 
3.2.2 Apresentar Catálogo Ilustrativo próprio do fabricante, com ilustrações, imagem ou foto do 
equipamento, desenho industrial, descriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, 
modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica e todas as 
informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende as necessidades. O 
catálogo deve estar acompanhado de Manual de Instalação e 04 (quatro) exemplos de planta 
baixa de diferentes modelos com opções de posicionamento correto dos equipamentos (5 
jogos de 10 equipamentos). 

 
4. Declaramos que na elaboração da nossa proposta foram observadas todas as especificações 
contidas neste processo licitatório, não havendo, qualquer vantagem ou subsídios que não estejam 
previamente autorizados em lei, tampouco previstos no Edital de licitação e à disposição de todos os 
licitantes, bem como se encontra inclusas todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas 
necessárias a entrega dos bens ou realização dos serviços e inclusive as despesas com materiais 
e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral,  encargos da legislação 
social, trabalhista e previdenciária, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros 
ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, fretes, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 
federais. 
 

 
5. Os dados de identificação de nossa empresa são os seguintes: 
 
 
Nome: ___________________________________________          CNPJ: ____________________ 
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Endereço: ________________________________________          CEP: _____________________ 
 

 
Cidade: __________________________________________           UF: ______________________ 
 
 
Telefone:__________________________________________         E-mail:___________________ 
  
 
Nº Conta Corrente:_____________ Nº da Agencia:____________ Banco: __________________ 
 
 
 
Local e data:__________/_____________/_______________ 
  
 
 
___________________________________________________                 ___________________ 
(Nome completo e assinatura do(s) representante(s)                                          Carimbo CNPJ 
legal (s) da licitante. 
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ANEXO II  
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014 
EDITAL CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 09/2014 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS NORMAS DO EDITAL 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ................................................., inscrita no C.N.P.J. sob nº  .............................., ciente das 

normas do Edital,  declara sob as penas da lei, que cumpriu fielmente todos os requisitos de 

comprovação para habilitação do Processo Licitatório nº 32/2014 -  Convite Para Compras e Serviços nº 

09/2014 promovido pela Prefeitura Municipal de Botuverá. 

 

Data e local 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Nome do Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO III 
 
 

MODELO 
 

 
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014 
MODALIDADE: CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 09/2014  
 
Proponente: _____________________________ 
 
Endereço: ______________________________ 
 
CNPJ: _________________________________ 
 
 
À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Botuverá. 
 
A proponente abaixo assinada,  participante desta licitação por seu representante declara, para fins 
do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais legislação 
pertinente, acrescido pela lei 9.854 de 27 de Outubro de 1999, encontra-se em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
 
Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração. 
 
       
__________, (SC), ____ de _______de ______. 
 
 

 
__________________________ 

            Nome: 
            (Ass. Representante legal da empresa) 
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ANEXO IV  
 

Minuta de Contrato 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ........./........ 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, E A 
EMPRESA....................,PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DE 
GINASTICA AO AR LIVRE. 
 
 O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob o 83.102.350/0001-96, com sede administrativa na Rua João Morelli, nº 66, centro, na cidade 
de Botuverá – SC, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. ..............................inscrito no CPF 
sob o nº ........................... residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado de 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ........................., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº .........., com sede à ..................., cidade de ........., neste ato representado 
pelo seu representante legal, Sr. ....................., inscrito no cadastro de pessoa física sob. nº 
.............., residente e domiciliado no município de ..........., celebram este Contrato com fulcro na Lei 
8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
  
 CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

 
 1. Este contrato administrativo reger-se-á pelas suas cláusulas e condições, na forma da Lei 
n. 8.666/93, LC123/06 e sua adjudicação decorre do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014, sob a 
modalidade de CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 09/2014. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 1. Constitui o objeto do presente contrato, a aquisição de óleo lubrificante, de acordo com as 
especificações e quantitativos estimados na planilha que integra o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
32/2014, sob a modalidade de CONVITEPARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 09/2014, conforme 
abaixo relacionados: 
........ 
....... 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO 
  
 1.O valor total do presente contrato é de R$ ..... (...........) pelo fornecimento dos objetos 
relacionados na cláusula segunda, de acordo com os valores homologados do processo nº 32/2014 
– CV Nº 09/2014. 
 
 2. Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas inerentes ao contrato, encargos, 
impostos, transporte, carga e descarga, etc., necessárias para o fornecimento do objeto. 
  

3. Os pagamentos serão efetuados a licitante vencedora, em até 30(trinta) dias, após a 
entrega, com apresentação de nota fiscal, e a despesa devidamente liquidada na forma da Lei. 

 
 4. Os faturamentos deverão ser efetuados de acordo com o apresentado na Autorização de 
Fornecimento, em Nota Fiscal Eletrônica ou em Cupom Fiscal, conforme legislação vigente. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 

1. Os preços constantes no presente contrato serão fixos e irreajustáveis. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
 1. O contrato após assinado, terá vigência limitada ao presente exercício orçamentário, se 
presentes os requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes até 31/12/2012. 
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 2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que, a critério da Prefeitura Mun. de Botuverá se façam necessários, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 
 
 3. A prorrogação do prazo de que trata está cláusula, fica ao critério da CONTRATANTE. 
 
 4. A recusa injustificada, em assinar o presente instrumento sujeitará a CONTRATADA às 
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
 5. O prazo para a entrega do objeto licitado, será de 5(cinco) dias consecutivos, contados a 
partir da emissão da ordem de compra ou autorização de fornecimento. 
 
 CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
 1. Os recursos para atender as obrigações geradas pelo presente instrumento de contrato, 
decorrerão das seguintes fontes: 
 
CODIGO: 62 
 
00010 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE 
00003 - DIVISÃO DE ESPORTES 
00027 - DESPORTO E LAZER 
00812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 
00070 - DESPORTO AMADOR 
2.000021 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO 
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 
001242 – Recursos Convenio do Estado SC  
003000 – Superávit 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
 1. A Prefeitura Municipal de Botuverá, poderá rescindir a qualquer tempo o contrato, 
independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extra-judicial, sem com que isto caiba 

a CONTRATADA o direito de indenização, nos casos previstos no Art. 77O e 78o  da Lei n 8.666/93 
e suas alterações. 
 
 2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art.77, da Lei nº 8.666/93. 
 
 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA (CONTRATANTE) 
 

1. Fornecer todas as informações necessárias para execução do contrato. 
 
 2. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste contrato. 
 3. Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento do objeto. 
 
 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 1. Entregar os produtos dentro das normas e especificações inerentes ao objeto do contrato. 
  
 2. Substituir o objeto que for entregue fora das especificações solicitadas no prazo de 
3(tres) dias contados da notificação da não aceitação, sob pena de aplicação de multa e demais 
cominações previstas em Lei e neste Edital. 
 
 3. Cumprir com o prazo de 5(cinco) dias para entregar o objeto, contados a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena de aplicação de multa e demais 
cominações previstas em Lei e neste Edital. 
 
 4. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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 5. Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo às obrigações assumidas na licitação. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 
 1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,  falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Prefeitura Mun. de Botuverá, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das 
seguintes penalidades: 
 
 a) Advertência; 
 
 b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já assinado, ou 
estimado do contrato, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, 
observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
  
 c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou estimado do 
contrato, se não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo; 
 
 2. OS valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados 
dos pagamentos devidos pelo Município de Botuverá. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Comarca de Brusque-SC, para dirimir as questões emergentes deste 
contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 E, por se acharem de acordo, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor 
e forma, com as testemunhas presentes e abaixo assinadas. 
 
Botuverá-SC, .............. de 2014. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ  
 
              _______________                                                _____________________ 
     Contratante                                               Contratada 
 
 
Testemunhas: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 
RUA JOÃO MORELLI, 66 
FONE 47.3359.1170 
CNPJ Nº 83.102.350/0001-96 
BOTUVERÁ – SC. 
 

 
ANEXO V  

 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2014 
 

MODALIDADE: CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº09/2014 
 
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA 
 
 
 

Nome/Razão 
Social:  

 

Endereço:    

Cidade/UF:   CEP:   

CNPJ:   E-mail:  Fone  

 
 

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, o  EDITAL MODALIDADE CONVITE 

PARA COMPRAS E SERVIÇOS nº 09/2014 e seus anexos, referente ao Processo Licitatório nº 

32/2014, para participar da referida licitação. 

 
 
 
Carimbo da empresa  

Data: _____/_____/2014 
 
 

_____________________________________ 
Nome Completo Legível: 

 
 

_______________________________________
Assinatura 

 
 
 
 
 

 
 


