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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ 

 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2015 - 

Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015 
 

Conformidade com a Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Complementar 123/06, 147/2014 e demais legislações aplicáveis 

 
 
 
 
Objeto  : ESTUFA DE PRODUÇÃO DE MUDAS  
 
Interessado : Prefeitura Municipal de Botuverá 
 
Tipo  : Menor Preço GLOBAL 
 
 
 

Entrega dos 
Envelopes: 

 
Pref. Mun. de Botuverá – Rua João Morelli,66 - Centro 
 
Data Limite: 17/12/2015     -     Hora: 9:00hrs              
 

Abertura: 17/12/2015         -     Hora: 9:30hrs 
 

Recursos 
Orçamentários: 

 
8000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 
8001 - DIVISÃO DE AGRICULTURA 
20 - Agricultura 
606 - Extensão Rural 
155 - AÇÕES DO SETOR AGROPECUÁRIA 
2.43 - ASSISTÊNCIA E APOIO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 

 

Condições de 
Pagamento Em até 30(trinta) dias após entrega. 

 
Prazo de Execução: 

 
90(noventa) dias após emissão da autorização de fornecimento 

 
 

Botuverá-SC, 07 de Dezembro de 2015. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ 

EDITAL PROCESSO Nº66/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015 

 
O MUNICÍPIO DE BOTUVERA/SC, com sede no prédio da Prefeitura, inscrito no CNPJ: 
83.102.350/0001-96, situada na Rua João Morelli, 66, tona público para conhecimento de 
todos os interessados que, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, e 
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar nº123/2005, LC147/2014, pelas demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas pelo presente edital, que no dia 17/12/2016, às 9:00 horas, estará realizando 
licitação sob a modalidade de Pregão Presencial, tipo “ MENOR PREÇO GLOBAL ”, para a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTUFA COMPLETA DE 
PRODUÇÃO DE MUDAS, conforme Termo de Referência e condições a seguir. 
 
1. DAS NORMAS LEGAIS e DAS MICRO-EMPRESAS:  
 
1.1- A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal Nº 8.666/93, Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei complementar nº123/2006 e 147/2014, as demais normas deste 
Edital e seus anexos. 
 
1.2-. Aplica-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais 
previstos no sub-item 1.1, as normas da Lei Federal Nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e outras leis aplicáveis. 
 
1.3. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, MEI ou EPP, na disputa de itens cujo valor da 
proposta seja até R$ 80 mil, nos termos do art. 47, 48, I da Lei Complementar nº 123/06 
alterada pela Lei 147/2014; 
 
1.3.1. Não se aplica os benefícios previstos no item 1.3 (Art.49 LC123 e LC147/14), 
quando NÃO HOUVER TRÊS LICITANTES com propostas válidas enquadrados como 
ME, MEI ou EPP sediados local ou regionalmente capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no edital.  
 
1.3.2. Não havendo mínimo de três licitantes enquadradas (ME, MEI e/ou EPP), será 
estendido o certame a todos os demais licitantes participantes. 
 
2- DO OBJETO: 
 
2.1- A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais para implantação de 2 
estufas completas para produção de mudas e viveiro, para a secretaria de agricultura no 
desenvolvimento do projeto piloto estendido aos agricultores da agricultura familiar deste 
município, conforme especificações completas no termo de referência.  
 
3- DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, fabricantes e comerciantes, desde que preencherem as condições 
legais constantes deste Edital. 
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 3.2. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo o interessado que se 
enquadre em qualquer  
das situações a seguir: 
  
a) Cuja falência ou recuperação judicial tenha sido decretada em concurso de credores, 
dissolução, liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituição. 
b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal, sendo tal condição 
verificada no site http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis  
c) Cujos diretores, sócios ou responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da 
Prefeitura Municipal de Botuverá; 
d) Empresa com os impedimentos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 
e) Não poderão participar pessoas físicas; 
f) Não será admitida a participação de empresas em consórcio; 
 
4. ENTREGA DOS ENVELOPES: 
 
4.1. Dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”: 
 
4.1.1. Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO” deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues no endereço, dia e horário especificados 
abaixo: 
 
4.1.1.1. LOCAL: Prefeitura Municipal de BOTUVERA, Rua João Morelli, 66, centro. 
4.1.1.2. DATA: 17/12/2015 
4.1.1.3. HORÁRIO: 9:00 horas. 
 
4.1.2. A Sessão de Abertura dos envelopes acontecerá no dia, horário e local especificado 
abaixo: 
 
4.1.2.1. LOCAL: Sala de LICITAÇÕES da Prefeitura de BOTUVERA, sito à Rua João Morelli, 
66, centro. 
4.1.2.2. DATA: 17/12/2015. 
4.1.2.3. HORÁRIO: 9:30 horas. 
 
4.2. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
4.2.1. Os envelopes deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e indicar em sua 
parte externa e frontal, preferencialmente os seguintes dizeres: 
 
4.2.1.1. No envelope de PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2015 - Pregão Presencial Nº 36/2015 
EMPRESA PROPONENTE:                                                   
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C.N.P.J.: 
 
4.2.1.2. No envelope de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2015 - Pregão Presencial Nº 36/2015 
EMPRESA PROPONENTE:                                           
C.N.P.J.: 

 
4.3. A Prefeitura Municipal de BOTUVERÁ, não se responsabilizará por envelopes de 
“Credenciamento”, “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” que não forem 
entregues no Setor de Compras (setor de Licitações/Pregoeiro), no local, e até a data e horário 
definidos nos itens 4.1.1.1., 4.1.1.2 e 4.1.1.3. 
 
5. CREDENCIAMENTO: 
 
5.1. 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. 
 
5.1.1. O prazo para credenciamento encerra-se no momento em que o pregoeiro declarar a 
abertura da sessão do pregão. 
 
5.2. Não serão admitidos mais de um representante por empresa, nem um único representante 
para mais de uma empresa. 
 
5.3. 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. 
b) Caso o representante NÃO SEJA SÓCIO OU DIRETOR, o seu credenciamento far-se-
á através de instrumento público ou particular de procuração, ou de Carta de Credenciamento 
(Anexo-III), que deverá ser assinado pelo representante legal da empresa participante, cuja 
legitimidade deverá ser comprovada através do ato constitutivo da mesma. 
c) Declaração Dando Ciência De Que Cumprem Plenamente Os Requisitos De 
Habilitação, conforme modelo (Anexo II), assinada pelo representante legal. Podendo ser 
apresentada no ato do credenciamento, ou dentro do envelope da proposta de preços. 
d) Certidão Simplificada Emitida Pela Junta Comercial, da sede da empresa licitante, 
declarando enquadramento de Micro Empresa-ME, ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, no 
caso de micro-empreendedor individual apresentar o Certificado da Condição de Micro 
Empreendedor Individual para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações. Essa certidão não poderá ter prazo de emissão, superior a 180 
(cento e oitenta) dias. 
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Obs.: a não apresentação do documento do item anterior (letra “d”), não implicará em 
inabilitação. Porém, pela falta identificação de enquadramento empresarial não será 
possível aplicação dos benefícios da LC123/2006 e da LC147/2014. 
 
5.4. A documentação para o credenciamento deverá ser apresentada antes da sessão, fora 
dos envelopes “Proposta” e “Documentação”, em uma via, original ou cópia autenticada por 
tabelião ou por servidor qualificado da administração promotora do processo. 
 
5.5. Documentos apresentados para o credenciamento emitidos via internet, não precisam ser 
autenticados. 
 
6. PROPOSTA COMERCIAL: 
 
6.1. A proposta poderá ser apresentada conforme modelo Anexo VII, ou ser elaborada em 
papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, e deverá conter os seguintes 
elementos, deverão constar: 
 
6.1.1. Razão Social, número do CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, se houver da empresa 
proponente; 
 
6.1.2. Preço do objeto, em moeda nacional, em algarismo, com no máximo, 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula. 
 
6.1.3. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
quaisquer ônus que porventura possam recair sobre o atendimento do objeto da presente 
licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 
 
6.1.4. Prazo de validade de proposta, não inferior a 60 dias contados da data estipulada para 
a entrega dos envelopes. 
 
6.2. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma cotação para o item no objeto desta licitação. 
 
6.3 Em caso de divergências entre preços unitários e totais prevalecerão os preços unitários e 
os somatórios apurados pela comissão de licitação. 
 
6.4 As divergências entre operações matemáticas (multiplicação, somas), não são motivos de 
desclassificação da proposta. 
 
7.  HABILITAÇÃO: 
 
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual ou; 
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7.1.2. 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; 
 
7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
constituição da diretoria em exercício. 
 
7.2. Regularidade fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/cópia CNPJ; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, sendo a Certidão Conjunta De 
Regularidade Com Fazenda Federal, que engloba informações quanto a Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, INSS (Portaria MF 358, de 5 de 
setembro de 2014). 
c) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 
d) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal da sede da licitante; 
e) CNDT-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço/CRF-FGTS; 
g) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, assinada por representante(s) legal(is) da empresa; (modelo anexo IV); 
h) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física ou na sede da firma individual, em ambos os casos com validade 
não superior a 60 (sessenta) dias da emissão.  
 
7.2.1. As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no 
máximo, até 30 (Trinta) dias antes da data de recebimento das propostas. 
 
7.2.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada 
através de cartório competente, ou por servidor qualificado da Prefeitura, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 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. 
 
7.2.3. 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. 
 
7.2.4. Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos na fase de 
Credenciamento, a mesma fica dispensada de apresentá-lo novamente na fase de 
Habilitação. 
7.2.5. Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam 
dispensados de autenticação. 
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7.3.  OBSERVAÇÕES: 
 
7.3.1. As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no 
máximo, até 30 (Trinta) dias antes da data de recebimento das propostas, sendo atribuída a 
validade de até 30 dias. 
 
7.3.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 
competente, ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
7.3.3. As certidões de regularidade e outros documentos emitidas via Internet não precisam 
ser autenticadas. As referidas certidões terão sua veracidade confirmada nos sítios 
correspondentes, pela Comissão de Licitação. 
 
7.3.4.As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, e, uma vez sendo declarada vencedora do certame, terá 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor, 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. 
A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
8. SESSÃO DE ABERTURA: 
 
8.1. Após o recebimento por parte do pregoeiro, 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 a sessão com a abertura e classificação das 
propostas. 
 
8.2 Classificação das propostas: 
 
8.2.1. Abertos os envelopes de Propostas, estas serão analisadas verificando o atendimento 
a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
8.2.2. O Pregoeiro classificará primeiramente as propostas com enquadramento disposto nas 
Leis LC123 e/ou LC147 (art.47, 48 e 49). Não havendo o número mínimo de propostas, serão 
analisadas as demais participantes. 
 
8.2.3. O autor da proposta de menor preço GLOBAL, e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor preço, para participarem dos lances verbais. 
 
8.2.3. Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na 
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cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo 
de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
8.3 LANCES VERBAIS: 
 
8.3.1. 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. 
 
8.3.1.1.3 Os lances verbais deverão ser dados considerando o valor unitário do item do objeto. 
 
8.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 
será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances, 
quando não houver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8.3.2.1. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
 
8.3.2.1.1. Entende-se por empate, na situação prevista no item 8.3.2.1 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. 
 
8.3.2.2. Para efeito do disposto no item 8.3.2.1 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, observado a situação de empate prevista no item 8.3.2.1.1 deste 
edital, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 
a.1 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. 
 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 8.3.2.1.1., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.3.2.1.1 deste edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
 
8.3.2.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8.3.2.1.1 deste edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3.2.4. O disposto no item 8.3.2.1.1 deste edital somente se aplicará quando a melhor oferta 
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inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e, na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
8.4. JULGAMENTO: 
 
8.4.1. O critério de julgamento será MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
 
8.4.2.1. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
8.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, 
podendo o Pregoeiro negociar para obter melhores condições. 
 
8.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 
 
8.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  
 
8.4.4.1. 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.  
 
8.4.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 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. 
 
8.4.4.3. O disposto nos itens 8.4.4.1 e 8.4.4.2 deste edital tem 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. 
 
8.4.4.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.4.4.2., 
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 
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licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 
 
8.4.5. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual 
apresentou proposta. 
 
8.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que 
seja obtido um melhor preço. 
 
8.5. Da reunião, lavrar-se-á 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. 
 
8.6. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os 
envelopes de “HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação. 
 
9. DA APRESENTAÇÃO DOS RECURSOS: 
 
9.1. 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 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 do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2. A licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 
serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura 
da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
 
9.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 3 (três) dias. 
 
9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão 
e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
 
10.  ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
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10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5(cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes de proposta técnica.  

 
10.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração 
a empresa licitante que não o fizer até o 2º (segundo)dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de proposta técnica.  
 
10.2.1. Entende-se por EMPRESA LICITANTE, toda a empresa de personalidade jurídica, 
pública ou privada, com a inscrição do objeto social semelhante ao objeto desta licitação. 
 
10.3. A Administração julgará e responderá às impugnações em até 3 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 114, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 
10.4. Os pedidos de esclarecimentos ao edital poderão ser encaminhados, por escrito, até ao 
segundo dia útil anterior à data marcada para a abertura dos envelopes do Pregão, que 
poderão ser protocoladas diretamente no Departamento de Compras ou encaminhadas 
através do Fax: (47) 3359-1170, 3359-3200 ou através do e-mail: 
licitacao@botuvera.sc.gov.br . 
 
11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 
11.1. Inexistindo manifestação imediata recursal, o objeto da licitação será adjudicado ao 
licitante vencedor pelo pregoeiro, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente, o prefeito. 
 
11.2. Decididos os recursos porventura interposta, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará e homologará e determinará a 
contratação.  
 
12. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
 
12.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse do Município de 
BOTUVERA, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo 
ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente comprovado. 
 
13. DO CONTRATO: 
 
13.1. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes deste processo, a serem 
firmadas entre a Administração e o fornecedor, serão formalizadas através de contrato 
conforme minuta Anexo-VI, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 
anexos e na legislação vigente. 
 
13.2. O Contrato poderá ser substituído pela nota de empenho/Autorização de Fornecimento, 
caso a contratante achar conveniente, conforme Art. 62 da Lei 8.666/93, aplicando - se no que 
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couber, o disposto no Art. 55 da Lei 8.666/93. 
 
13.3. A Vigência do contrato oriundo deste processo, será de 90(noventa) dias, que poderá 
ser prorrogada, nos termos do art. 57 e seus incisos da lei 8666/93 e outros dispositivos legais. 
 
13.4. A licitante vencedora poderá assinar o termo de contrato, com o CONTRATANTE no 
prazo de até 5 (cinco) dias após a homologação, sob pena de ser facultado o Pregoeiro 
examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora. 
 
13.5.  O Órgão licitador reserva-se o direito de acrescer ou diminuir as contratações em até 
25% do valor do objeto da presente licitação, conforme prescreve o art. 65, § 1º da Lei 8666/93. 
 
15. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
 
15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, salvo por motivo 
de força maior, devidamente comprovado pelo fornecedor e aceito pela contratante, aplicando 
o disposto no item seguinte deste edital. 
 
15.2. As alterações serão aplicadas obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
 
16.1. O FORNECEDOR terá seu CONTRATO cancelado nas seguintes situações: 
 
a) descumprir as condições do edital e termo de referência; 
b) recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
d) tiver presentes razões de interesse público; 
e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 
87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
f) for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
16.2. O cancelamento de contrato, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
 
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
17.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e FONTES DE RECURSOS: 
 
17.1.1. Os recursos para a aquisição do objeto desta licitação, estão previstos na Lei 
Orçamentária do exercício de 2015, e para o exercício seguinte, caso necessário, com as 
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seguintes fontes e dotação: 
 
8000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 
8001 - DIVISÃO DE AGRICULTURA 
20 - Agricultura 
606 - Extensão Rural 
155 - AÇÕES DO SETOR AGROPECUÁRIA 
2.43 - ASSISTÊNCIA E APOIO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
17.1.2. – As dotações, programa de trabalho e o elemento de despesa a serem utilizadas no 
exercício seguinte, constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho. 
 
18.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
18.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) DIAS APÓS ENTREGA DO 
MATERIAL, e/ou da REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, com apresentação da NOTA FISCAL, 
com a devida vistoria realizada por servidor responsável, comprovando a conformidade da 
entrega. 
 
18.3. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 
contado a partir da regularização do mesmo. 
 
19. PENALIDADES: 
 
19.1. As licitantes participantes desta Licitação sujeitar-se-ão, no que couber às penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como todas as penalidades 
previstas no Termo de Referência e Contrato parte integrantes deste processo licitatório. 
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
20.1. A entrega da proposta implica, automaticamente, na aceitação tácita e irretratável das 
condições de participação, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de 
ignorância das condições estabelecidas neste Edital. 
 
20.2. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 
 
20.3. Será concedido vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais 
como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
 
20.4. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do bem ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
 
20.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 
 
20.6. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse do Município de 
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BOTUVERA, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo 
ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente comprovado. 
 
20.7. O Pregoeiro, no interesse da Prefeitura Municipal de BOTUVERA, poderá relevar 
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
20.8. Se, por qualquer motivo, não houver expediente na Prefeitura Municipal de BOTUVERA 
nas datas previstas para entrega e/ou abertura dos envelopes das propostas, como também 
dos prazos de recursos, estas ficarão automaticamente prorrogadas para o dia seguinte de 
expediente normal. 
 
21.  FORO:  
 
21.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas 
de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente 
de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de Brusque/SC. 
 
22.  CONSULTAS OU ESCLARECIMENTOS: 
 
22.1. 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 
BOTUVERA, no horário das 8:00h às 11:30h ou das 14:00h às 17:00h, em todos os dias úteis. 
 
22.2. Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através dos telefones (47) 3359-
1170, 3359-3200 ou pelo e-mail:  compras@botuvera.sc.gov.br / 
vilimar@botuvera.sc.gov.br / licitacao@botuvera.sc.gov.br ou pessoalmente na Prefeitura 
Municipal de BOTUVERA. 
 
22.3. As consultas serão encaminhadas por escrito, assinada pelo representante legal da 
consulente, endereçada à Comissão da Licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que 
antecederem a data de abertura dos envelopes. 
 
22.4. As consultas serão respondidas pela Comissão de Licitação ou pela autoridade 
competente, via fax, e-mail, a todos os interessados. 
 
23. ANEXOS: 
 
23.1. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos: 
  
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II -  Modelo de Declaração de ciência das normas do edital; 
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Emprego de Menores; 
Anexo V – Modelo de Declaração Idoneidade; 
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Anexo VI - Minuta Contratual; 
Anexo VII – Modelo de Proposta; 

 
BOTUVERA/SC, 07 de dezembro de 2015. 

 
 

__________________ 
JOSÉ LUIZ COLOMBI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.– DO OBJETO – (Descrição, Especificações Mínimas e Quantitativos): 
 

DESCRIMINAÇÃO VALOR 
2 UNIDADES ESTUFAS AGRÍCOLA COMPLETAS NAS 
MEDIDAS: LARGURA DE 6,40 METROS; COMPRIMENTO DE 25 METROS; COM 
MÓDULOS DE 2,5METROS COM ÁREA TOTAL DE 160 M², CADA UMA. (PÉ DIREITO) DE 3,00 
METROS, ALTURA ATÉ O TOPO CENTRAL 4,50 METROS, COMPOSTA DE: 
- ARCOS:  TUBO OBLONGO 37X 60 MM GALVANIZADOS (CHAPA MÍNIMA DE 1,25 MM); 
- FIXAÇÃO DA ESTRUTURA: PARA A FIXAÇÃO DE CADA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DA 
ESTRUTURA, SERÁ ESCAVADO UM BURACO MÉDIO DE 30X30x90CM, ONDE AS MESMAS 
SERÃO CONCRETADAS.  
- COBERTURA - COM FILME AGRÍCOLA PARA COBERTURA ANTI UV DE 0,150 MICRAS. 
- FIXADORES FRONTAIS E LATERAIS - DO FILME AGRÍCOLA PARA COBERTURA, 
ATRAVÉS DE PERFIL DEALUMÍNIO COM MOLAS DE AÇO. 
- LATERAIS – FECHADAS COM CORTINAS MÓVEIS DE PLÁSTICO ANTI UV DE 150 MICRAS, 
ACIONADAS MANUALMENTE POR MEIO DE MANIVELAS. 
- FECHAMENTOS LATERAIS E FRONTAIS COM TELA DE MONOFILAMENTO BRANCA 18% 
DE 3 METROS DE ALTURA. 
- SAIAS LATERAIS E FRONTAIS: PLASTICO DE 0,100 MICRAS COM 60 CENTÍMETROS 
ALTURA. 
- PORTÃO: PORTÃO DE ACESSO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 
1,5 METROS DE LARGURA X 2,0 METROS DE ALTURA COM TUBO  20X20MM (CHAPA DE  
1,2MM) 
- CONTRAVAMENTO: TUBOS INDUSTRIAIS GALVANIZADOS INTERNOS, COM NO MÍNIMO 
1,10MM DE ESPESSURA. 
-  DEMAIS PEÇAS E PARAFUSOS: TODOS GALVANIZADOS 
- CALHAS de ALUMÍNIO: CHAPA DE ALUMINIO, 50cm x 52Mtrs x 0,05mm, PARA 
REVESTIMENTO DA CALHA; 
*materiais fornecidos pela contratante/PREFEITURA: 
- COLUNAS: COLUNAS LATERAIS E FRONTAIS, EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇOS 
TRATADOS DE 12CM;. 
- TRAVESSAS: GUIAS MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO COM 2,5X15X5MTS PARA 
FIXAÇÃO DO PERFIL; 
- CALHA EM MADEIRA: MADEIRA EUCALIPTO SERRADA DE 3cm x 15cm x 52mtrs. 
 
SISTEMA DE IRRIGAÇAO ESTUFAS: 

 

LINHA MESTRA: LINHA MESTRA 15MTS DE TUBO PEAD DE 32MM; 1(UM) TAMPÃO PEAD 
DE 32MM; 1(UM) JOELHO PEAD DE 32MM; 1(UM) ADAPTADOR DE 32MM PEAD X 1”;  2(DOIS) 
T PEAD 32 MM X 1”.  1(UM) FILTRO DE DISCOS): 
 
ESTUFA 1 CULTIVO DE TOMATE: 4 (QUATRO) LINHAS LATERAIS DE 25MTS COM 
MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO BAIXA DENSIDADE  DE MEIA POLEGADA; 7MTS DE 
MANGUEIRA PEAD 32 MM; 1(UM) TAMPÃO PEAD DE 32MM; 1(UM) JOELHO DE PEAD DE 
32MM X 1” , 1(UMA) VÁLVULA SELENOIDE ELETRICA DE 1” COM CONTROLE DE FLUXO 
DE 6 M³/H; 2(DOIS) NIPLES  DE PLÁSTICO ROSCÁVEL DE 1”;  4 (QUATRO) REGISTROS DE 
GOTEJOS INICIAIS DE ½”; 90 GOTEJADORES COMPLETOS TIPO ARRANHA 4 LTS POR HORA; 
MICRO TUBO DE 60CM  COM 4 LANÇAS ESTABILIZADORAS; 70 UNIDADES DE SACOS DE 
CULTIVOS (SLAB) COM 1,5MTS COMP X 30CM DE LARGURA, 0,250 MICRA DE ESPESSURA. 
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ESTUFA 2 CULTIVO:  ALFACE E TEMPEROS,  
7MTS DE MANGUEIRA PEAD DE 32MM; 2(DOIS) TAMPÕES DE PEAD DE 32MM, 2(DOIS) 
JOELHOS DE 32MM DE PEDAX 1 POLEGADA; 2 (DUAS) VÁLVULAS SELENOIDES ELETRICAS 
DE UMA POLEGADA COM CONTROLE DE FLUSO DE 6M³/H  2 (DOIS) T DE 32MM PEAD;  
2(DOIS) REGULADORES DE PRESSÃO DE 1 POLEGADA 6 M³/H. 1(UM) ROLO DE 500MTS 
MANGUEIRA  GOTEJO ESPAÇAMENTO DE 0,20 X,1,2 LTS POR HORA,COM  0,200 MICRAS DE 
ESPESSURA; 4 (QUATRO) REGISTROS DE GOTEJOS INICIAIS DE ½”; 1(UM) ROLO DE 
PLÁSTICO DE COBERTURA DE SOLO PRETO E BRANCO (MULCHING) 1,60 x 500 MTS COM 
0,025 MICRAS. 
 
Painel elétrico: 
CAIXA PLÁSTICA 30x30x15 CM; PROGRAMADOR DE 6 SETORES  COM 4 PARTIDAS E 4 
PROGRAMAS COM BOTOEIRAS; 2 DIJUNTORES MONOFÁSICO;  1 MINI CONTATCTORA 
DE 220W 24 VAC, COM FIAÇÃO COMPATÍVEL ATÉ PONTO EXISTENTE (25metros); 
 
CISTERNA/RESERVATÓRIO: 
 
1 UNIDADE CISTERNA AO NÍVEL DO SOLO, COM TAMPA, OU CAIXA D’AGUA EM FIBRA, 
PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PROVINIENTE DAS ESTUFAS, PARA UTILIZAÇÃO 
NA IRRIGAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 26m³, CONSTRUIDA COM CHAPAS 
GALVANIZADAS DE 1,2 METROS DE ALTURA E 0,22MM DE ESPESSURA, 
REVESTIDA/ISOLADA INTERNAMENTE COM PLÁSTICO 150 MICRAS COM TRATAMENTO 
ANTI UV. 

TOTAL ESTIMADO R$ 28.900,00 
 
2.- DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
2.1.  O prazo para execução/instalação das estufas e de todos os componentes será de até 
90(noventa) dias, a contar da assinatura da ordem de serviços. 
 
2.2. A prorrogação somente será aceita mediante justificativa por escrita com aceite da 
autoridade competente. 
 
3.-DO PAGAMENTO: 
 
3.1. O pagamento será efetuado em parcela única no prazo de até 30(trinta) dias após a efetiva 
entrega, com apresentação da NFe devidamente atestada da regularidade da entrega; 
 
3.2. Havendo divergência na entrega, o pagamento somente será efetuado após a 
regularização das pendências, sob pena de aplicação das penas previstas; 
 
4.- DAS CONDIÇOES DE ENTREGA: 
 
4.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo previsto, em local indicado pela Contratante, Sito 
à Rua Francisco Vicentini, Centro, Botuverá/SC, com todas as despesas de transporte, 
deslocamento de pessoal, etc. 
 
5.-DO PREÇO ESTIMADO: 
 
5.1. O valor apresentado no presente Termo de Referência, foi obtido através de pesquisa de 
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preços, com fornecedores do ramo de atividade pertinente. As cotações foram realizadas 
através de envio de e-mails aos fornecedores que encontram-se anexas ao processo. 
 
6.-DAS OBRIGAÇÕES: 
 
6.1. da contratada: 
 

a) Entregar nas características exigidas e no prazo previsto; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratante, atendendo as reclamações, durante todo o período de garantia dos 
bens entregues; 

c) Substituir o material/equipamento que apresentar defeito em até 10 (DEZ) dias, por 
outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas 
características dos bens originalmente fornecidos, mediante aprovação prévia da 
CONTRATANTE; 

d) Arcar com todas as despesas de transporte, locomoção de pessoal, alimentação, 
hospedagem, etc durante o período necessário para a entrega; 

e) Responder por todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros e todas as 
demais exigidas pela legislação; 

f) Responder por todos os danos causados a terceiros no local da execução ou 
quando em transito de entrega; 

g) Garantir os produtos pelo período mínimo exigido no código de defesa do 
consumidor e/ou outro que a legislação exigir; 

h) Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas 
na licitação; 

i) Demais obrigações previstas na lei 8.666/93, Lei 10.520/02;  
 
6.2. da contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
b) Notificar a contratada sobre quaisquer irregularidades na entrega dos objetos; 
c) Fornecer a Contratada todas as informações necessárias para execução do contrato; 
d) Providenciar ponto de energia e água necessários a execução objeto. 
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ANEXO II 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2015 
EDITAL DE Pregão Presencial Nº 36/2015 

 
 
 

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 66/2015 -  Pregão Presencial nº36/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de 
BOTUVERA. 

 
Data e local 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
Nome do Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO III 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2015 
Pregão Presencial Nº 36/2015 

 
 

 
MODELO DE 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 BOTUVERA/SC, processo licitatório nº 66/2015, na modalidade de Pregão 

Presencial, sob o nº 36/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa _________________________________________, CNPJ nº 

_____________________, bem como formular e assinar 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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ANEXO IV 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2015 
Pregão Presencial Nº 36/2015 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
 

 
 
........................................................................................., 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 V 
 
 
(Papel Timbrado da Empresa) 
 
 
 
Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com o 

Poder Público. 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa,.......CNPJ nº.....,  não  
foi  declarada  inidônea  para  licitar  ou  contratar com a Administração Pública, nos 
termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato 
impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha 
alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 
idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 
8.666/93 alterado pela Lei n° 9.648/98. 
 
 
 
 
(Data, Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 
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ANEXO VI 

 
Minuta do Futuro Contrato 

 
CONTRATO Nº.......2015 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO...., QUE ENTRE SI CELEBRAM 
o MUNICÍPIO DE BOTUVERA/SC E A 
EMPRESA....., NA FORMA ABAIXO: 
 

 
O Município de BOTUVERÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 83.102.350/0001-96, 
com sede na Rua João Morelli, 66, Centro, cidade de Botuverá/SC, através do prefeito municipal, Sr. JOSÉ LUIZ 
COLOMBI, brasileiro, casado, servidor público, residente na Rua 09 de Junho, s/n, bairro Ribeirão Porto Franco, 
cidade Botuverá/SC, inscrito no CPF sob o nº 455.167.669-15, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa .............., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°........., com sede na 
............., bairro........., CEP-......, cidade de......., representada pelo Sr. .........., ....., ......., ....l, portador do CPF-...RG 
nº....., residente e domiciliado na......., bairro...., cidade..., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, em conformidade com o  Processo Licitatório 
nº.../2015-PP..../2015, seus anexos, e com fundamento na Lei nº. 8.666/93, e alterações, Lei nº10.520/2002 e nas 
clausulas seguintes: 
 
I – DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de... , 
conforme constantes na proposta de preços adjudicada na licitação Processo Licitatório nº.../2015-PP.../2015. 
 
II – DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato terá a vigência de....... 
 
III – DO PREÇO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O preço certo e ajustado para a presente contratação, corresponde no total de 
R$______________(_____________), pelo .........., conforme abaixo relacionados: 
....... 
....... 
 
IV – DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO:  
 
CLÁUSULA QUARTA: O pagamento será efetuado em parcela única, em até 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega 
e/ou instalação do objeto deste contrato, ficando condicionada à apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada 
por servidor responsável da Secretaria requisitante. 
 
Parágrafo primeiro: 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. 
 
Parágrafo segundo: O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações assumidas 
pelo(a) contratado(a) no que se refere à habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
V – DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATADA E CONTRATANTE: 
 
CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do(a) CONTRATADO(A), além daquelas constantes no Termo de referência 
que se vinculam a este contrato sem que a elas se limitem: 
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a) Atender as normas e especificações inerentes ao objeto do contrato; 
b) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
c) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar 
cumprindo às obrigações assumidas na licitação. 
d) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo, 
isentando o Município de todas e quaisquer reclamações que possam surgir daí decorrente; 
e) Entregar o objeto deste contrato dentro do prazo estabelecido, de modo satisfatório e de acordo com as 
especificações solicitadas; 
f) Substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem em conformidade com as 
especificações constantes do objeto contratual ou, ainda, que estiverem com defeitos ou imperfeições. 
g) Garantir pelo prazo MÍNIMO previsto no código de defesa do consumidor, contra defeitos de fabricação e 
imperfeições, contados a partir da entrega definitiva dos móveis adjudicados, com assistência técnica permanente 
neste período. 
 
DA CONTRATANTE: 
 
a) Fornecer todas as informações necessárias para execução do contrato; 
b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste contrato; 
C) fornecer pontos de energia e água próximos as unidades a serem instaladas; 
d) acompanhar e notificar a CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades na execução do contrato; 
 
VI – DAS MULTAS 
 
6.1 O(A) CONTRATADO(A), sem prejuízo do previsto nos artigos 86 à 88 da Lei Federal nº 8666/93, poderá sujeitar- 
se às seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o município de Botuverá; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
6.2. Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, implicará multa correspondente a 1% 
(um por cento) por dia, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, subtraído o que foi 
executado. 
6.3. Não havendo mais interesse do CONTRATANTE na execução parcial ou total do contrato, em razão do 
descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das condições estabelecidas para a prestação dos serviços 
objeto deste contrato, implicará multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
6.4. O descumprimento total ou parcial da obrigação, nos termos do item 6.3 ensejará, além da multa ali fixada, a 
sanção prevista no item 6.1, letra “c”. 
 
6.5. As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente 
com as demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
6.6. Sempre que não houver prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou 
transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 
 
6.7. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da 
CONTRATADA, na forma da lei. 
 
VII  -  DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nas seguintes situações: 
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a) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Senhor 
Prefeito Municipal, exaradas no competente processo administrativo; 
b) manifesta deficiência do serviço; 
c) reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 
d) falta grave a Juízo do Município; 
e) falência ou insolvência do licitante vencedor; 
f) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa contratada que venha a prejudicar a 
execução do contrato; 
g) mudança na legislação em vigor sobre licitações, impossibilitando a execução do presente contrato; 
h) descumprimento de qualquer cláusula contratual; 
i) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do acordado entre 
as partes; 
j) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para o Município. 
 
CLÁUSULA OITAVA: A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as 
consequências nele estabelecidas e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA: Rescindido o contrato por culpa exclusiva do(a) CONTRATADO(A), sofrerá este, além das 
consequências previstas neste instrumento, mais as determinadas em Lei ou regulamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O(A) CONTRATADO(A) reconhece os direitos da Administração Pública, em caso de 
rescisão administrativa, prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para 
melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do(a) CONTRATADO(A). 
 
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: Qualquer alteração contratual deverá ser feita de forma expressa, mediante 
Termo Aditivo ou de acordo com estabelecido em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do 
contrato, salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado pelo fornecedor e aceito 
pela contratante; 
 
Paragrafo único: As alterações serão aplicadas obedecidas as disposições contidas no art. 65 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação 
orçamentária própria da(s): 
 
........ 
......... 
......... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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. 
Os casos omissos oriundos deste instrumento serão supridos pela aplicação do disposto na Lei Federal nº 8666/93 
e alterações. 
 
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 2015. 
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José Luiz Colombi 

PREFEITURA MUN. DE BOTUVERA 
Contratante 

 
_____________________ 

 
Contratada 

 
Testemunhas: 
 
1._____________________________2.________________________________ 
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ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2015 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Empresa:  
Endereço: Bairro: 
CEP: CNPJ: 
Fone/Fax: E-mail: 
Responsável: CPF: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QTDE UNID V. UNIT. V.TOTAL 

      

TOTAL DA PROPOSTA R$...  
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90(noventa) dias 
COND.PGTO: À PRAZO EM ATÉ 30 (trinta) DIAS APÓS ENTREGA 
DEMAIS CONDIÇOES CONFORME EDITAL! 
 
Declaro que estou ciente e concordo com todas as exigências estipuladas no Edital de Pregão 
Presencial nº36/2015 
 
Local e data:..............................., ........... de ........................... de .................. 
 
 
Carimbo CNPJ da empresa: 

 
 
 

 

 
 

______________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 


