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PROCESSO LICITATÓRIO nº14/2015 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2015 
 

-De acordo com a Lei 8.666/93, Lei 11.520/2002, Lei Complementar 
123/2006 e Demais Leis Aplicáveis 

 
 
 

 
Objeto  : AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO. 
Interessado : Prefeitura Municipal de Botuverá 
Tipo   : Menor Preço Por Item  
 
 

Entrega dos 
Envelopes/Abertura: 

 
Pref. Mun. de Botuverá – Rua João Morelli, 66 - Centro 
 
Até Data: 10/04/2015 – 15:30 horas 
 
Abertura: 10/04/2015 - 15:30 horas 
 

Recursos 
Orçamentários: 

 
Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Unidade Orçamentária: 6001 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Função: 26 - Transporte 
Sub-função: 782 - Transporte Rodoviário 
Programa: 125 - MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL 
Ação: 2.34 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 
Despesa 623 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
100 - Recursos Ordinários 
0.1.00 - Aplicações Diretas 
 

Prazo de entrega 
dos produtos 

Do pedido: 15 (quinze) dias após emissão de autorização de 
fornecimento 
 
Da Vigência: 31/12/2015. 

 
Dos pagamentos: 

 
Em até 30(trinta) dias após a entrega 

 
 

 
Botuverá – SC., 27 de Março de 2015. 
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EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015 
 

 O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ torna público, para conhecimento de todos os interessados que, 
de conformidade com a Leis Federais nº 11.520/02, e subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666/93, Lei 
complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, pelas demais normas pertinentes e pelas 
condições estabelecidas pelo presente edital, no dia 10/04/2015, às 15:30 horas , estará 
realizando licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo “ menor preço por item “, 
para a aquisição de cabos de aço. 
 

1. DA PARTICIPAÇÃO: 
 
1.1 - A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei Federal n. 11.520/02, pela Lei Federal nº 
8.666/93, Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e pelas 
condições estabelecidas pelo presente edital, podendo participar todas as empresas legalmente 
constituídas no País, do ramo pertinente ao objeto desta licitação, desde que satisfaçam as condições 
deste instrumento para pessoas jurídicas, vedadas a participação de pessoa física, empresas que se 
encontrarem sob falência, dissolução, e liquidação. 
 

2. DO OBJETO: 
 
2.1- Constitui objeto da presente licitação para aquisição de cabos de aço para o Município de Botuverá: 
 

Item Discrição Unid. Quant. 
01 Cabo de Aço Polido 19 mm 3/4 6x25-AF Metros 1.000 
02 Cabo de Aço Polido 13 mm 1/2 6x25-AF Metros 1.500 
03 Cabo de Aço Polido 9,5mm 3/8 6x25-AF Metros 800 
04 Grampo Leve Galvanizado 3/4 Und 150 
05 Grampo Leve Galvanizado 1/2 Und 150 

 
3. DA NATUREZA DOS RECURSOS: 

 
3.1- As despesas decorrentes para a aquisição dos materiais, objeto desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Unidade Orçamentária: 6001 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Função: 26 - Transporte 
Sub-função: 782 - Transporte Rodoviário 
Programa: 125 - MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL 
Ação: 2.34 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 
Despesa 623 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
100 - Recursos Ordinários 
0.1.00 - Aplicações Diretas 
 
 

4. DO RECEBIMENTO DOS  ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E  PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
 
4.1 Os envelopes da documentação e proposta de preços serão recebidos até as 15:30 horas do dia 
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10/04/2015, pela equipe de apoio e/ou pregoeiro designado, na sede da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua João Morelli, 66, Botuverá / SC.  
 
4.2 Não serão aceitas, nem recebidas, 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. 
 
4.3 Retirada do edital e informações sobre a presente licitação poderão ser solicitadas através do 
telefone (47)      3359-1170, pessoalmente no endereço indicado no item 4.1 deste edital, site oficial 
www.botuvera.sc.gov.br ou no e-mail:  licitacao@botuvera.sc.gov.br ou vilimar@botuvera.sc.gov.br  
 
a) Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal só poderão ser prestados mediante 
solicitação por escrito até 24:00 horas antes da data marcada para a entrega dos envelopes “1” e “2”. 
 
b) 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. 
 

5. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAR: 
 
5.1 - As proponentes deverão apresentar os documentos de habilitação e os documentos da proposta de 
preços em envelopes distintos, indevassáveis, hermeticamente fechados, contendo na parte externa dos 
envelopes as seguintes indicações: 
 

Prefeitura Municipal de Botuverá 
Processo Licitatório n. 14/2015 - Edital de Pregão Presencial 05/2015 
Envelope 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO. 
Proponente:  
CNPJ:  
 

Prefeitura Municipal de Botuverá 
Processo Licitatório n. 14/2015 - Edital de Pregão Presencial 05/2015 
Envelope 02 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO. 
Proponente:  
CNPJ:/  
 

6. CREDENCIAMENTO: 
 
6.1 - No início da sessão, cada licitante far-se-á representar por seu titular ou pessoa devidamente 
credenciada, que deverá ter poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame, inclusive responder diligências formuladas pelo pregoeiro. 
 
6.1.1 – O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura da sessão do pregão. 
 
6.2 – Não serão admitidos mais de um representante por empresa, nem um único representante para 
mais de uma empresa. 
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6.3 – O credenciamento do representante da licitante deverá ser efetuado da seguinte forma: 
 
a) No caso do representante ser sócio ou sócio-diretor da empresa, o mesmo deverá apresentar 
o ato constitutivo, contrato social ou estatuto da mesma, onde deverão constar os poderes do 
representante presente e as pessoas físicas cópias da Carteira de Identidade (RG) e/ou CPF. 
 
b) Caso o representante não seja sócio ou diretor, o seu credenciamento far-se-á através de 
instrumento público ou particular de procuração, ou termo de credenciamento (conforme modelo 
anexo III), que deverá ser assinado pelo representante legal da empresa participante, cuja 
legitimidade deverá ser comprovada através do ato constitutivo da mesma. 
 
6.4 – A documentação para o credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes “proposta” e 
“documentação”, em uma via, original ou cópia autenticada por tabelião, ou por servidor da 
administração qualificado. 
 
6.5 – Micro Empresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte – EPP: A proponente deverá 
apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, DECLARAÇÃO DE QUE É 
MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Anexo IV), para ser enquadrada na forma 
da Lei Complementar 123/2006 e IN 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio 
(DNRC), sob pena de ser desconsiderada tal condição. 
 
 

7. DA PROPOSTA: 
 

7.1 - A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE nº 1, em uma via, preenchida por meio 
mecânico ou eletrônico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas (CONFORME ANEXO IV – PROPOSTA 
DE PREÇO), assinadas pelo representante legal e deverá constar: 
 
7.1.1 Razão Social, nº do CNPJ, Endereço, Telefone, e-mail, nome do responsável, da empresa 
proponente. 
 
7.1.2 – A proposta deverá ter o valor unitário e total por item dos produtos, constantes no ANEXO IV, 
cotado em reais (com duas casas decimais após a vírgula), observando-se as especificações e que 
estejam inclusos todos os encargos referentes à proposta. 
 
7.1.3 – Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 
para a entrega dos envelopes. 
 
7.1.4 – Quaisquer tributos, despesas e custos diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pedidos 
de acréscimos a esses, seja a que título for. 
 
7.1.5 – Ocorrendo divergências entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros. 
 

8. DA HABILITAÇÃO: 
 
8.1- No envelope “2”, as proponentes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em 01 
via por fotocópia previamente autenticada em cartório, ou por funcionário qualificado da Prefeitura, com 
vigência plena na data fixada de entrega dos envelopes. 
 



 

5 
 

REGULARIDADE FISCAL 
 
8.1.1 – Prova de regularidade para com as fazendas: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, 
comprovada através das certidões: negativa de tributos federais e negativas da dívida ativa da união, 
certidão de tributos estaduais e certidão negativa de tributos municipais do domicílio ou sede da 
proponente. 
 
8.1.1.a – a certidão conjunta de regularidade com fazenda federal  engloba informações quanto 
a Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, INSS, conforme Portaria MF 358, de 
5 de setembro de 2014). 
 
8.1.2 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (CRF-FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 
 
8.1.3 - Prova de regularidade “Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas” CNDT (LEI Nº 
12.440/2011). 
 
REGULARIDADE JURÍDICA 
 
8.1.1.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
 
8.1.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
 
8.1.1.3 – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
assinada por representante (s) legal (is) da empresa; (Conforme Modelo Anexo II), conforme dispõe 
o Decreto Federal n. 4.358/02. 
 

9. DA DISPOSIÇÃO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO: 
 
9.1 - Os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada através de cartório 
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo servidor da administração. (Art.32 da lei 8.666/93) 
 
9.2 - 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. 
 
9.3 - As certidões emitidas via processo eletrônico não precisam ser autenticadas, terão sua 
autenticidade verificada nos respectivos endereços eletrônicos. 
 
9.4 – Todos os documentos apresentados e que forem emitidos por sistema eletrônico de comunicação 
terão sua aceitação condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet, ou 
junto ao órgão emissor. 
 
 

10. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO 
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10.1 – Sessão de Abertura 
 
10.1.1 – Após o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação, credenciamento e 
identificação dos representantes das empresas proponentes, o pregoeiro declarará aberta a sessão do 
pregão presencial, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 
credenciamento das empresas. 
 
10.2– Classificação Das Propostas de Preços 
 
10.2.1 – Abertos os envelopes das propostas de preço, estas serão analisadas verificando o atendimento 
a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiveram em desacordo. 
 
10.2.2 – O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor preço, para participarem de lances verbais. 
 
10.2.3 – Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, 
participarão dos lances verbais as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, quaisquer 
que sejam  os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
10.2.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem dos lances verbais. 
 
10.2.5– Os produtos objetos deste processo licitatório serão adjudicados na totalidade em cada item, à 
licitante cuja proposta seja considerada vencedora. 
 
10.3– Lances Verbais 
 
10.3.1 – Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais. 
 
10.3.2 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
10.3.3 – A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais, e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeitos de ordenação das propostas. 
 
10.3.4 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
10.3.5 – O valor dos lances mínimos poderá ser definido pelo pregoeiro no momento da disputa verbal. 
 
10.3.6 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte.  
 
10.3.7 - Entende-se por empate, na situação prevista no item 10.3.6 deste edital, 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. 
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10.3.8 - Para efeito do disposto no item 10.3.7 deste edital, permanecendo a situação de empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 
 a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, usando o direito de 
preferência de contratação, observada a situação de empate prevista no item 10.3.7 deste edital, poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 

 b) A nova proposta prevista na alínea “a” deste item, deverá ser apresentada no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 
 c) 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 
do item  10.3.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 
 d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.3.7 deste edital, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 
10.3.9 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 10.3.7 deste edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
10.3.10 - O disposto no item 10.3.7 deste edital somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.4– Julgamento 
 
10.4.1 - No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, desde 
que os materiais atendam às características contidas neste Edital e de acordo com a legislação aplicável. 
 
10.4.2 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10.4.3 – Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de 
habilitação. 
 
10.4.4 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, para o qual apresentou proposta. 
 
10.4.5 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências da habilitação, o 
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
certame, para o qual apresentou proposta. 
 
10.4.6 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá negociar para que seja 
obtido um melhor preço. 
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10.4.7 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, 
equipe de apoio e licitantes presentes. 
 
10.4.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação na licitação, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43, da Lei Complementar Federal nº 
123/2006.  
 
10.4.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.10 - O disposto nos itens 10.4.8 e 10.4.9 deste edital têm validade, somente, para os documentos 
relativos à regularidade fiscal da empresa, não se estendendo o direto aos demais documentos que por 
ventura sejam exigidos para a comprovação de habilitação da empresa licitante. 
 
10.4.11 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.4.9, implicará 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. 
 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
11.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
11.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento 
 
11.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 
 

12. DO CONTRATO:   
 
12.1 – Será firmado contrato, conforme minuta em anexo, com a(s) licitante(s) vencedora(s) que terá  
suas cláusulas e condições reguladas pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 
 
12.2- A licitante vencedora será convocada para firmar contrato, no prazo de 03 dias úteis, contados da 
data da convocação, quando deverá indicar: 
 
12.2.1 – Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do responsável pela 
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assinatura do contrato; 
 
12.2.2 – Número da conta corrente, da agência e do banco, em que será efetuado o pagamento, se 
assim a CONTRATANTE optar pelo pagamento via depósito. 
 
12.3 – 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. 
 
12.4 – O contrato ficará sob a responsabilidade de gestão do secretário da pasta o Sr. Ângelo Luiz 
Venzon, sendo o fiscal o Sr. Vilson José Gianesini, secretário de transportes. 
 

13. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES: 
 
13.1 – O prazo de entrega será de até 15(quinze) dias contados da emissão da Autorização de 
Fornecimento, Nota de Empenho ou outro que a Prefeitura definir. 
 
13.2 – A retirada dos materiais poderá ser efetuada na totalidade ou parcelado de acordo com a 
necessidade do Município, sendo o prazo máximo até 31 de dezembro de 2015. 
 
13.3 – A quantidade do presente processo é estimada, sendo a contratação ou a adjudicação desta 
Licitação ao vencedor, não gera obrigação por parte do Município de utilizar a totalidade dos materiais 
licitados. 
 

14. DO REAJUSTE DE PREÇOS: 
 
14.1 - A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 
poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências 
incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente Instrumento, 
sendo que: 
 
14.2 - A CONTRATADA, deverá formular a CONTRATANTE requerimento para a revisão do contrato, 
comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, que 
tenha onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas. 
 
14.3 - A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte, alusivas à época da elaboração da proposta 
e do momento do pedido de revisão do contrato. 
 
14.4 - Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos unitários 
comparativa entre a data da formulação da proposta, e do momento do pedido de revisão do contrato, 
contemplando os custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido 
repercute no valor global pactuado. 
 
14.5 - O CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará 
a CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.6 - Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para 
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas 
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especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 
 
14.7 - Os efeitos financeiros da Revisão de Preços serão devidos a contar da data do evento que  
aumentou/diminuiu os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de 
demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que não serão devidos 
juros de mora e/ou atualização monetária. 
 
14.8 - Se observada a normalidade do andamento do contrato, não serão permitidos quaisquer tipos de 
reajuste do valor do mesmo. 
 
14.9 - As alterações decorrentes de Revisões de Preços serão formalizadas por meio de Instrumentos 
Contratuais Aditivos ou outros previstos em lei. 
 

15. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 
15.1–Os materiais deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as orientações da Prefeitura 
Municipal de Botuverá, ou do representante por ela indicado. 
 
15.2-Caso a licitante se recuse a executar a entrega dos materiais licitados, ou venha a fazê-lo fora das 
orientações, à contratante, poderá independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o 
contrato e aplicar as penas previstas e optar pela convocação dos demais licitantes na ordem de 
classificação. 
 

16. DOS PAGAMENTOS: 
 
16.1 – O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos materiais com a respectiva nota 
fiscal, efetivamente recebido e atestado por funcionário responsável no setor. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
17.1 – O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a licitante às seguintes 
sanções: 
 
17.1.1 – 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: 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão; 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por prazo não superior a 02 anos; 
e) 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; 

 
17.2 – 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. 
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17.3 – As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e 
força maior, como tal definido na Lei Civil, devidamente comprovada perante o Prefeito Municipal. 
 
17.4 – As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de 
Contrato, parte integrante deste Edital. 
 

18. DAS MULTAS: 
 
18.1 – Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do contrato, fica a contratada sujeita à 
multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, não ultrapassando o 
acumulado de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos 
seguintes casos: 

a) Atraso no início e/ou reinício dos serviços; 
b) Não acatamento das orientações do representante da Prefeitura Municipal de Botuverá. 
 

18.2 – Em caso de reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro; 
 
18.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Prefeitura de Botuverá, da não 
execução parcial ou total do contrato; 
 
 

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 ao Prefeito Municipal, 
para o procedimento de homologação. 
 
19.3 – O resultado da homologação e a síntese do contrato serão publicados no Mural Público da 
Prefeitura Municipal. 
 
19.4 – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 dias úteis, contados da data de 
recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito aceita pela Prefeitura Municipal, caducará o 
seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no presente Edital e na legislação 
pertinente. 
 
19.5 – Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser 
adjudicada às licitantes remanescentes, na ordem da classificação. 
 
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. 
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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 as Leis Federais n. 
11.520, de 20/07/2006, e nº 8.666, de 21/11/93, com as alterações decorrentes das Leis nº 8.883, de 
08/11/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 9.854, de 27/11/99. 
 
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. 
 
19.11. A documentação completa para exame, informações e consultas de ordem geral quanto a 
Licitação, serão fornecidas no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de BOTUVERÁ, no 
horário das 8:00h às 11:30 horas ou das 14:00h às 17:00 horas, em todos os dias úteis. 
 
19.12. Em caso de dúvidas, informações e retirada do edital poderão ser obtidas através dos telefones 
(47) 3359-1170, 3359-3200, site www.botuvera.sc.gov.br ou pelos endereços eletrônicos: 
licitacao@botuvera.sc.gov.br / vilimar@botuvera.sc.gov.br, ou pessoalmente na Prefeitura Municipal de 
BOTUVERÁ. 
 
19.13 – Fica eleito o FORO da Comarca de Brusque, após se esgotarem todas as tentativas de 
composição amigável, e ou litígios pertinentes a presente licitação para dirimir possíveis dúvidas. 
 
19.14 – Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS: 
 

a) Anexo I – Modelo De Declaração de Ciência das Normas do Edital; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Não Emprego de Menores; 
c) Anexo III – Modelo de Credenciamento; 
d) Anexo IV – Modelo da Proposta de Preço; 
e) Anexo V – Modelo da Minuta do Contrato 
f) Anexo VI – Termo de Referencia do Orçamento do Objeto do Edital 

 
Botuverá, em 27 de Março de 2015. 

 
_______________ 
José Luiz Colombi 

Prefeito 
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ANEXO I – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2015 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS NORMAS DO EDITAL 
 
 
 

 
 
 
  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 14/2015 – Pregão 
Presencial nº 05/2015 promovido pela Prefeitura Municipal de BOTUVERÁ. 

 
Data e local 
 
 
 

 
____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome do Representante Legal 
Cargo 
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ANEXO II – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2015 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
 
 
 
 

Ref.:  Processo Licitatório nº 14/2015 
 Edital de Pregão Presencial nº 05/2015 
 
 
 
 
A empresa......................................................................, inscrito no CNPJ n°..........................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).............................................................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ..........................................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
 

Local e data: 
 
 

_____________________________ 
 (representante legal) 

 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2015 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015 

 
 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO  
 
 
 

 
Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) 

_________________________________________, portador(a) da cédula de identidade nº 

___________________ e do CPF nº _________________________, a participar da licitação instaurada 

pelo Município de BOTUVERÁ/SC, Processo Licitatório nº 14/2015, na modalidade de Pregão Presencial, 

sob o nº 05/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa _________________________________________, CNPJ nº 

_____________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

 
 
Local e data. 
 
 
 _________________________________ 
 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
  
 
 ________________________ 
 Nome do dirigente da empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2015 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2015 
 
 

ANEXO IV (modelo) 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Empresa:  
Endereço: Bairro: 
CEP: CNPJ: 
Fone/Fax: Email: 
Responsável: CPF: 
 
 

Item Quant. Unid Descrição Valor 
Unitário Valor Total 

01 1.000 MT Cabo de Aço Polido 19 mm 3/4 6x25-AF   
   02 1.500 MT Cabo de Aço Polido 13 mm 1/2 6x25-AF   

03 800 MT Cabo de Aço Polido 9,5mm 3/8 6x25-AF   
04 150 UN Grampo Leve Galvanizado 3/4   
05 150 UN Grampo Leve Galvanizado 1/2   

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital 
COND.PGTO: Em até 30(trinta) DIAS APÓS ENTREGA 
DEMAIS CONDIÇOES CONFORME EDITAL! 

 
 

______________________________ 
assinatura do representante legal 

 
Local e data:________________________________________ 

 
 

Carimbo Da Empresa: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/ 2015 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/ 2015 

 
ANEXO – V MINUTA CONTRATUAL 

 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS DE 
AÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ E 
.........................  
 

Pelo presente instrumento, as partes adiante identificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede no paço municipal, à Rua João Morelli n° 66, Centro, BOTUVERÁ-SC, 
inscrita no CNPJ sob o n° 83.102.350/0001-96, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LOSÉ LUIZ 
COLOMBI doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro 
lado......................................................................, neste ato representada pelo 
Sr.........residente.......,CPF....RG......doravante denominada simplesmente de CONTRATADA , tem justo e acordado 
as cláusulas e condições que seguem: 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
1. O presente contrato é celebrado em conformidade com a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de 
Licitações e Contratos Públicos, em decorrência do Processo Licitatório nº 14/2015 na modalidade de Pregão 
Presencial nº 05/2015. 
 
1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele 
estivessem transcritos, com todos os seus Anexos, os seguintes documentos: Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 
05/2015 e a proposta da CONTRATADA.  
  
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
1.Constitui objeto deste Contrato AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO, conforme relação abaixo descriminada: 
 

Item Quant Unid Descrição Valor Unitário Valor Total 
01 1.000 MT Cabo de Aço Polido 19 mm 3/4 6x25-AF.   
02 1.500 MT Cabo de Aço Polido 13 mm 1/2 6x25-AF.   
03 800 MT Cabo de Aço Polido 9,5mm 3/8 6x25-AF.   
04 150 UN Grampo Leve Galvanizado 3/4.   
05 150 UN Grampo Leve Galvanizado 1/2.   

 
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
1. O preço total para o fornecimento do objeto deste Contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, 
devidamente aprovada pela CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$................................................... .   
 
1.2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a quantia devida a cada fornecimento, no prazo de  até 30 (trinta) 
dias após a efetiva entrega do Material/Serviço, mediante a apresentação da Nota Fiscal-Fatura.  
 
PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA QUARTA  
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1. O presente Contrato terá sua vigência até 31/12/2015, findo este prazo extingue-se todas as obrigações das 
partes.  
 
Parágrafo Único:  
 
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no fornecimento de Material/Serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste 
instrumento.  
 
DAS RESPONSABILIDADES  
 
CLÁUSULA QUINTA 
1. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, 
conseqüentemente, responsável civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.  
 
1.2. A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhes verificar o 
atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, 
antes da entrega dos produtos, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos por lei.  
 
DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
CLÁUSULA SEXTA  
1. O objeto contratual será recebido provisoriamente pela CONTRATANTE, mediante termo assinado pelas partes, 
para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações legais.  
 
1.2. A CONTRATANTE disporá do prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que se der o recebimento 
provisório, para a verificação da qualidade e quantidade dos produtos/serviços fornecidos e conseqüente aceitação 
ou rejeição.  
 
DA MULTA CONTRATUAL 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
1. Ocorrendo atraso no fornecimento do material/serviços, será aplicada multa de 1% (um por cento) por dia de 
atraso, sobre o valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento; 
 
1.2. O fornecimento de produtos/serviços fora das características originais, sem a devida substituição ou 
justificativa aceita pela CONTRATADA, também ocasionará a incidência da multa prevista nesta cláusula, pois a 
desconformidade de especificações equivale ao não fornecimento.  
 
1.3. Os valores pertinentes às multas aplicadas, após regular processo administrativo, serão recolhidos no prazo de 
até 15(quinze) dias, ou descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver por direito ou cobrados 
judicialmente. 
  
DA RESCISÃO E DA INDENIZAÇÃO 
 
CLÁUSULA OITAVA 
1. O contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 – 
Lei de Licitações e Contratos, ou em casos de inadimplemento contratual, sem prejuízo da indenização por 
eventuais perdas e danos que ultrapassem o valor da multa contratual. 
 
DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA NONA  
1. As despesas para pagamento do contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:  
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Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Unidade Orçamentária: 6001 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Função: 26 - Transporte 
Sub-função: 782 - Transporte Rodoviário 
Programa: 125 - MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL 
Ação: 2.34 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 
Despesa 623 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  
100 - Recursos Ordinários 
0.1.00 - Aplicações Diretas 
 
 DAS DISPOSIÇOES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA   
1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, seja no todo ou em parte, sem prévio e 
expresso consentimento das partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
1. Fica a critério dos contratantes requerer o registro do presente contrato junto ao Cartório do Registro de Títulos 
e Documentos da Comarca, onde todas as despesas correrão por parte exclusiva do requerente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
1. As situações não previstas neste contrato serão resolvidas, no que couber com observância no edital de licitação 
e nos dispositivos legais de trata a cláusula 1a, nesta ordem. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
1. Com renúncia a qualquer outro, as partes elegem o Foro da Comarca de Brusque/SC para dirimir todas as 
questões oriundas deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância no 
todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  
1. O presente contrato abrange na integralidade as partes e seus sucessores. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente termo os representantes das partes e as 
testemunhas adiante identificadas, em duas vias de igual teor e para a mesma finalidade. 
 
BOTUVERÁ/SC, .... de ................... de 2015. 
 
 
 

______________________ 
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ 

JOSÉ LUIZ COLOMBI 
Prefeito Municipal 

______________ 
Contratada 
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ANEXO VI – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2015 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA DE ORÇAMENTO DO OBJETO DO EDITAL 
 

 
1 - OBJETO:  
1.1. O presente processo tem como objeto a aquisição de cabos de aço de diversas bitolas, conforme requisição do 
Secretario de Obras da Prefeitura de Botuverá, anexa ao processo. 
 
2 – JUSTIFICATIVA: 
2.1 Esta aquisição tem por finalidade a execução de manutenção de pontes pênseis na localidade do centro, Rua 
Humberto Mazzolli/Beira Rio, Lageado de Fora e Águas Negras, beneficiando as comunidades locais melhorando 
acesso aos demais bairros. A presente aquisição vem de encontro ao atendimento da coletividade, haja vista que 
diversas famílias serão beneficiadas.  Algumas das pontes existentes não estão em condições de uso devido ao 
teor de corrosão dos cabos, sendo necessária a total substituição dos mesmos para garantir aos usuários 
segurança nas travessias. Além disso, com o conserto das pontes, irá permitir aos usuários percorrer distâncias 
menores para acesso a outros bairros. 
 
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO/MATERIAL: 
3.1 Os materiais a serem adquiridos deverão possuir as seguintes características: 

 

Item Quant Unid Descrição Preço 
médio Valor Total 

01 1.000 MT Cabo de Aço Polido 19 mm 3/4 6x25-AF. 19,75 19.750,00 
02 1.500 MT Cabo de Aço Polido 13 mm 1/2 6x25-AF. 11,70 17.550,00 
03 800 MT Cabo de Aço Polido 9,5mm 3/8 6x25-AF. 6,40 5.120,00 
04 150 UN Grampo Leve Galvanizado 3/4. 3,70 555,00 
05 150 UN Grampo Leve Galvanizado 1/2. 1,75 262,50 

Total médio estimado  R$ 43.237,50 
 
 

4. ENTREGA DO OBJETO/MATERIAL: 
4.1 Os materiais deverão ser entregues, sem nenhum custo adicional para a Prefeitura de Botuverá, na Rua João 
Morelli, 66, centro, Botuverá/SC, CEP-88.295-000, na Secretaria de Obras.  
 
4.2 As entregas poderão ocorrer de forma fracionada ou única, de acordo com a necessidade da prefeitura. 
 
4.3 Os pedidos serão efetuados pela CONTRATANTE, através do documento Autorização de Fornecimento, Nota de 
Empenho ou outro a critério da Prefeitura. 
 
4.4 O prazo de entrega dos produtos constantes no pedido será de até 15(quinze) dias. 
 
5. DO PAGAMENTO: 
5.1 O pagamento será efetuado a CONTRATANTE em até 30(trinta) dias após a devida entrega dos produtos 
constantes na autorização de fornecimento ou nota de empenho, juntada a nota fiscal atestada do recebimento. 
 
6. DAS PENALIDADES: 
6.1 Aplica-se no couber todas as penalidades previstas no edital, na minuta contratual e todas as demais previstas 
na lei de licitações nº8.666/93. 


