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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
Registro de Preços 

 

Processo Administrativo Nº.39/2020 Pregão Presencial p/ Registro de Preços Nº.20/2020 

 
1 - DA LICITAÇÃO 
 
O Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, com sede à Rua Porto União, 968, Centro, 
CEP 89883-000, através de seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. Valmor Follmann, comunica aos 
interessados que está realizando o Processo Licitatório nº 39/2020 na modalidade Pregão Presencial 
– Registro de Preços Nº20/2020, do tipo Menor Preço por lote, de conformidade com a Lei 10.520 de 
17 de julho de 2002, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, lei complementar 123/2006, lei orgânica 
municipal e suas alterações, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes nº01, contendo os 
documentos para proposta e envelope nº02 para habilitação, para o dia 29 de outubro de 2020, às 
08:30 horas, iniciando-se a sessão pública no dia 29 de outubro de 2020 às 08:45 horas, no Centro 
Administrativo Municipal, Sala do Setor de Compras sito à Rua porto União, 968,  nesta cidade de Águas 
de Chapecó-SC. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no Anexo II – Lista de Itens, do presente Edital.  
 
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente preposição na aquisição de materiais de construção para 
consertos, manutenção e melhorias nas instalações e locais públicos, nos departamentos de 
Administração, Educação, Cultura e Esportes, Social, Saúde, DOSU, DMER, Agricultura. 
 
O PROPONENTE LICITANTE DEVERÁ OBSERVAR AS CLAUSULAS CONSTANTES NO EDITAL, 
POIS HAVERÁ APLICAÇÃO DE PENALIDADES. 
 
2.2. A administração não se obriga a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
  
2.3. As quantidades são estimativas, podendo o governo municipal adquiri-las em quantidades maiores, 
menores ou ainda não as adquirir. 
 
2.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial 
ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspensas, ou que por esta tenham sido 
declaradas inidôneas. 
 
2.5. Poderão participar do certame pessoas jurídicas cadastradas ou interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento e demais 
exigências quanto à documentação constante deste Edital, preferencialmente cadastradas no Município 
de Águas de Chapecó com antecedência ao dia da abertura das propostas.  
 
2.6. - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
Propostas. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Os envelopes contendo as propostas e os documentos exigidos para habilitação deverão ser 
apresentados ao pregoeiro no dia, hora e local da sessão pública designados no preâmbulo deste Edital, 
em envelopes distintos e fechados. 
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3.2. O credenciamento dos licitantes deverá ser feito através de apresentação de procuração ou 
carta de credenciamento dos representantes (reconhecida em cartório) conforme modelo (Anexo 
III), cópia autenticada do contrato social ou documento constitutivo do licitante e apresentação 
de documento de identificação do representante (original e com foto). Os referidos documentos 
deverão ser entregues FORA DOS ENVELOPES 01 E 02, no mesmo horário previsto para entrega 
dos envelopes ao Pregoeiro, sendo que os dois primeiros serão arquivados no processo e o 
documento de identificação será devolvido ao licitante. 
 
3.3. Apresentar Declaração de cumprimento de requisitos de habilitação deste Edital (ANEXO IV), 
fora dos envelopes. 
 
3.4 A autenticação da cópia do contrato social ou documento constitutivo do licitante, de que trata o item 
anterior, poderá ser feita por Servidor Público do Município de Águas de Chapecó, mediante 
apresentação do original ou cópia autenticada por cartório, preferencialmente com antecedência ao dia 
da sessão. 
 
3.5. A não apresentação dos documentos para o credenciamento, não inabilitará o licitante, mas o 
impedirá de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento. 
  
3.6. Cada representante poderá representar um único licitante. 
 
3.7. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, enquadradas de acordo com a Lei 
Complementar Federal n°. 123/2006, que tiverem interesse de gozar dos direitos constantes nos 
artigos 42 a 49 da referida Lei, deverão apresentar, fora dos envelopes n°.01 e 02. Certidão 
expedida pela Junta Comercial, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio (DNRC) ou, em se tratando de Sociedade Simples, deverá apresentar 
Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada 
a condição de ME ou EPP (CERTIDÃO SINPLIFICADA). 
 
3.8. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 
licitante junto ao Município, sob pena de exclusão sumária das empresas licitantes representadas. 
 
3.9. Caso constatada qualquer das situações impeditivas, ainda que a posteriori, a empresa licitante será 
desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos as sanções legalmente previstas. 
 
3.10. A participação nesta licitação implica aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas 
neste Edital. 
 
4 - DA PROPOSTA (ENVELOPE N°01) 
 
4.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até o horário e data definido no preâmbulo 
do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N°.01 
DA: (EMPRESA) 
CNPJ: 
AO: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 39/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020 
CREDENCIAMENTO: até às 08:30 horas do dia 29 de outubro de 2020 
ABERTURA: às 08:45 horas do dia 29 de outubro de 2020 
EMAIL: 
FONE: 
ENVELOPE “PROPOSTA” 
 
4.1.1 A proposta deverá ser redigida em Língua Portuguesa, com clareza, sem entrelinhas, emendas ou 
rasuras, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa, contendo a identificação do 
licitante (nome/CNPJ e endereço), rubricadas, datadas e assinadas pelo representante legal, mencionar 
o número do processo licitatório e do pregão presencial. 
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4.1.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais conforme discriminado na 
Lista de Itens (Anexo II) deste Edital. 
 
4.2 Deverá ser formulada proposta no Programa Compras Autocotação – Versão 2.0.26 ou superior 
através do arquivo disponibilizado no site do município, que deverá ser entregue em papel impresso e 
assinado, considerando as exigências do Item 4 deste Edital, e ainda ser salva em PEN DRIVE, CD 
OU DVD, o qual ficará junto ao processo, estes obrigatoriamente serão abertos através do programa 
Compras Auto-Cotação, disponibilizado sem qualquer custo na página eletrônica 
www.download.betha.com.br. 
 
4.2.1 Instrução para baixar o programa e abrir o arquivo: 
* Acesse a página eletrônica www.download.betha.com.br    
* Clique no link: Compras Auto-Cotação; 
* Clique no link; 2.0.26.   15.07.2019 OU SUPERIOR 
* Clique no link: Completo-AutoCotacao-2026.exe 
* Clique na tecla: Executar, avance até instalar e concluir, isso feito será criado automaticamente 
um ícone do programa na sua área de trabalho, acesse-o e abra o arquivo por intermédio dele. 
Desta forma será possível o preenchimento correto da planilha. 
 
4.3. Deverá ser indicada a marca, quando houver e outros elementos necessários à perfeita identificação 
do Objeto licitado. 
 
4.4. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados do dia da 
entrega do envelope contendo a mesma. 
 
4.5. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo 
acima. 
 
4.6. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
4.7. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais desde que não comprometam o 
interesse público e da Administração, tais como falta de carimbo, assinaturas desde que o representante 
legal se encontre presente na sessão. 
 
4.8. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante, em razão das 
especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante declaração expedida pela 
empresa, de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição necessária 
para adjudicação do objeto. 
 
4.9. Deverá ser apresentada Declaração de Elaboração independente de proposta (anexo VII). 
 
5 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°2) 
 
5.1. A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL - ART. 29 III 

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS - ART. 29 IV 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL - ART. 29 III 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) 

DECLARAÇÃO ART. 27 – INCISO V DA LEI 8.666/93 (Modelo Anexo V) 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, 
EXPEDIDA POR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA SEDA DA LICITANTE OU EXPEDIDA VIA INTERNET 
(Sistema SAJ), JUNTAMENTE COM A CERTIDÃO DE REGISTROS CADASTRADOS NO SISTEMA 
"EPROC" (para estados que sejam exigidas) 
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CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) 

Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si 
declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros 
entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao 
artigo 97 da referida Lei (Modelo Anexo VIII) 

ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, 
EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES COMERCIAIS, E, NO CASO DE SOCIEDADES POR AÇÕES, 
ACOMPANHADO DOS DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ATUAIS ADMINISTRADORES, COM A 
COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, BEM COMO DAS 
RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, CASO EXISTAM 

DECLARAÇÃO que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer 
deles por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, do 
Município de Águas de Chapecó – SC (Modelo Anexo IX) 

PARAGRAFO ÚNICO: A EMPRESA TENDO APRESENTADO O ATO CONSTITUTIVO OU 
ESTATUTO SOCIAL, NO CREDENCIAMENTO, A MESMA FICA ISENTA DE APRESENTÁ-LO NA 
ETAPA DE HABILITAÇÃO. 
 
5.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, 
constando na parte frontal, as seguintes indicações: 
 
ENVELOPE N°.02 
DA: (EMPRESA) 
CNPJ: 
AO: MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 39/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020 
CREDENCIAMENTO: ATÉ às 08:30 horas do dia 29 de outubro de 2020 
ABERTURA: às 08:45 horas do dia 29 de outubro de 2020. 
EMAIL: 
FONE: 
ENVELOPE “HABILITAÇÃO” 
 
5.3. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, em fotocópia 
autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou publicação em Órgão da Imprensa 
Oficial, exceto os documentos extraídos através da internet, que poderão ser consultados e verificados 
através dos “sites” dos quais foram expedidos. 
 
5.4. Os documentos sem validade expressa considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da 
data de sua emissão. 
 
5.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
no item 5.1, mesmo que os documentos exigidos relativos à regularidade fiscal apresentem alguma 
restrição. 
 
 
6 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro e concluída a fase de credenciamento dos licitantes, 
os licitantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação deste Edital (ANEXO IV), a referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes 
nº 01 e 02, em seguida proceder-se-á o encaminhamento dos envelopes de propostas e documentação 
às mãos dos licitantes presentes, para que constatem a inviolabilidade dos mesmos. 
 
6.2. O critério de julgamento deste pregão será o de Menor Preço por lote. O pregoeiro analisará a 
aceitabilidade das propostas.  
 
6.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e que forem 
superiores aos valores máximos admitidos por item (anexo II).  
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6.3. Será classificada a proposta de menor preço e aquelas que apresentarem preços superiores em até 
10% (dez por cento) em relação à de menor preço. 
  
6.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas 
no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. No caso de empate no preço, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
6.5. No curso da sessão pública o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de 
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e assim 
sucessivamente, até a proclamação do vencedor. 
 
6.6. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais, participará 
da etapa de lances as duas propostas empatadas e a ordem sequencial para esses lances será definida 
por meio de sorteio. 
 
6.7. A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao licitante na 
ordem decrescente dos preços, sendo vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como a 
substituição da marca do produto que consta na proposta, ou o uso de mais de duas casas após a 
vírgula. 
 
6.8. O pregoeiro poderá: 
 
I - Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, podendo 
alterar os parâmetros durante a sessão; 
II - Estabelecer o tempo para oferecimento dos lances verbais; 
III- permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à sessão 
através de aparelhos de telefone celular e outros.  
 
6.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão 
do licitante das etapas futuras de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante excluído, para efeito de ordenação das propostas. 
 
6.9.1. A Exclusão do licitante dentro do estabelecido no subitem anterior o impedirá para novos lances 
verbais, mas não o excluirá do certame, podendo inclusive em caso de inabilitação do licitante vencedor, 
vir a ser consultado pelo pregoeiro para negociação, desde que o segundo menor preço seja o seu e 
assim sucessivamente. 
 
6.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
6.11.  Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo comparando-o com os valores máximos deste edital, fazendo dele parte integrante para todos os 
fins e efeitos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
6.14. Sendo considerada aceitável a proposta do licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro 
procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
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condições de habilitação. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas 
pelo edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.  
 
6.15. Em caso de o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará 
as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar 
com o licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor. 
 
6.16. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recurso por parte do licitante. A intenção de recorrer e motivos apresentados pelo recorrente 
deverão ser registrados na ata da Sessão Pública. A ausência do licitante ou sua saída antes do término 
da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
 
6.17. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, 
em conformidade com as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo 
Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, 
será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os 
licitantes presentes. 
  
6.18. Os licitantes não devem ser inabilitados ou desclassificados por força de exigências meramente 
formais, isto é, que não produzam efeito substancial, ainda que previstas neste instrumento e em seus 
anexos, podendo o pregoeiro e equipe de apoio analisar e dar parecer sobre tais no ato do processo. 
 
6.19. O pregoeiro/comissão de licitação poderá sanar omissões existentes na proposta com informações 
obtidas em amostras, prospectos, folderes e/ou outros documentos apresentados junto com as 
propostas. 
 
7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 
licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
 
7.2. Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o prazo 
de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. Os demais licitantes, já 
intimados na Sessão Publica acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para 
apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
7.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
 
7.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
7.5. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
7.6. O(s) recurso(s) será(ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para 
apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso. 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
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8.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
   
9. DO REGISTRO DOS PREÇOS 
 
9.1 Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade competente, 
será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a assinatura da Ata 
de Registro de Preços pelo Prefeito Municipal e pelas licitantes vencedoras do certame, ficando vedada 
à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros. 
 
9.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será considerado o simples fato da empresa 
vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta final, por esta Comissão, como 
ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não atendimento ou recusa 
em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Município convocar a segunda colocada para, ao 
mesmo preço e condições da primeira colocada, estar em condições de fornecer materiais, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 
 
9.3 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela homologação e assinatura da Ata 
de Registro de Preços que terá validade pelo período de 12 meses. 
 
9.3.1 A contratação do objeto licitado será efetivada mediante assinatura da Ata de Registro de Preços 
e emissão de Autorização de Fornecimento pelo Setor de Compras do Município. 
 
9.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado. 
 
9.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses devidamente comprovadas por meio documental, obedecidas as disposições contidas no Art 
65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos bens registrados. A administração se julgar conveniente poderá optar por cancelar 
a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
9.6. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o Município poderá ou não contratar todo ou 
quantidades parciais do objeto deste Pregão. 
 
10 - DA ENTREGA  
 
9.1. A entrega dos materiais será efetuada de forma parcelada, em até 05 dias após o recebimento da 
Autorização de Fornecimento emitida pelo Município de Águas de Chapecó, informando as quantidades 
desejadas e locais de entrega. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ao) realizar as entregas somente 
após receber autorizações encaminhadas por escrito pela Administração Municipal, via e-mail. 
 
9.1.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos 
sem justificativa prévia e por escrito. 
 
9.2. Os materiais objeto desta licitação deverão ser entregues nos locais pré-determinados pelos 
departamentos, sem custos adicionais ao município. 
 
9.3. Imediatamente após a entrega dos materiais, objeto desta Licitação, os mesmos serão devidamente 
inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou 
incompatibilidade nos materiais fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação 
às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a 
contratada às penalidades constantes do item 13 e seus subitens. 
 
11 - DO PAGAMENTO 
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11.1. O Município de Águas de Chapecó compromete-se a efetuar o pagamento Conforme Ordem 
Cronológica de Empenho por DR, após a entrega do objeto licitado pelo proponente em até 20(vinte) 
dias após a emissão do documento fiscal, devidamente aceite e recebido pelos Responsáveis do 
Departamento. 
 
11.2. O Pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou depósito na conta do fornecedor, 
condicionado à apresentação de documento fiscal eletrônico (DANFE) e ou nota fiscal definitivamente 
aceitos e recebidos pelo departamento, através de seu responsável.  
 
12 - DA INEXECUÇÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO  
 
12.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste 
Edital e Contrato, por parte do licitante vencedor, assegurará ao Município o direito de rescindir o 
compromisso, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova 
de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste Edital. 
 
12.2. A ata de registro de preços poderá ser rescindida, ainda, sem prejuízo do disposto no art. 78 da 
Lei n. 8.666/93 e alterações: 
 
12.2.1. Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 
a) atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado; 
b) entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste edital; 
c) subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, associação do licitante vencedor com outrem, 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital 
e no contrato; 
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
a entrega do material, assim como as de seus superiores; 
e) cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do 
art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada; 
f) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
g) dissolução da empresa; 
h) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da 
Administração, prejudique a execução deste Contrato; 
j) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; e 
l) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 
Contrato. 
 
12.2.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 
 
12.2.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
12.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
pela autoridade competente.  
      
12.4 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
no Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
12.5 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente, 
por meio de documento oficial ou através de publicação oficial. 
 
13 – PENALIDADES 
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13.1 Pelo atraso injustificado na entrega do(s) item(ns), objeto deste edital, sujeita-se a contratada às 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, na seguinte conformidade: 
 
13.1.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, 
por dia de atraso, de acordo com a Autorização de Fornecimento, limitada ao total de 20% (vinte por 
cento). 
 
13.1.2. Pela inexecução total ou parcial deste Edital, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002, e, multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do(s) item(ns) não entregues. 
 
13.2. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, 
o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha acarretar à contratante. 
 
13.3. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas as 
justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º 
c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
13.4. Sem prejuízo das penalidades de multa, ficam as licitantes que não cumprirem as cláusulas 
contratuais, sujeitas ainda: 
 
13.4.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos. 
 
13.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
 
13.5. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do prazo 
de validade da sua proposta, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na sua execução, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e poderá ser descredenciada do SICAF, ou outros 
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
14.2. A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14.3. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em 
especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
14.4. É facultado ao Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
 
14.5. Faz parte integrante deste Edital: 
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14.5.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
 
14.5.2. ANEXO II – Lista de Itens com os preços máximos admitidos por item/Modelo de proposta; 
 
14.5.3. ANEXO III – Minuta de Carta de Credenciamento; 
 
14.5.4. ANEXO IV – Minuta de Declaração Requisitos de Habilitação; 
 
14.5.5. ANEXO V – Minuta de Declaração ART  27 - INCISO V DA LEI 8.666/93; 
 
14.5.6. ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
 
14.5.7. ANEXO VII – Declaração de elaboração independente de proposta; 
 
14.5.8. ANEXO VIII - Declaração de inidoneidade; 
 
14.5.9. ANEXO IX - Declaração de não parentesco. 
 
14.6. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com 
antecedência de no mínimo quinze (15) minutos do horário previsto. 
 
14.7. Não havendo expediente o dia marcado no presente edital, fica estabelecido o mesmo horário e o 
mesmo local do primeiro dia útil subsequente a data do presente edital. 
 
14.8. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de 
ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
 
14.9. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura de Águas de Chapecó de segunda à 
sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 hrs ou pelo telefone (49) 3339-0855. 
 
14.10. Qualquer motivação de impugnação do edital deverá ser protocolada junto a Prefeitura Municipal, 
sito a Rua Porto União, 968, Centro nos horários de segunda a sexta feira da 07:30hrs até 11:30hrs e 
das 13:00 até as 17:00 hrs, até o 48hrs antes da abertura do edital. 
 
ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC, 16 de outubro de 2020. 
 
________________________________ 
VALMOR FOLLMANN 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo licitatório nº 39/2020 
Pregão presencial para Registro de Preços n° 20/2020 

 
TERMO DE REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS P/ 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
 

DADOS DO SOLICITANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, ESTADO DE SANTA CATARINA. 

RUA PORTO UNIÃO, 968 

BAIRRO CENTRO 

CEP 89883-000  

 

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS 
A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação do objeto em questão, poderá 
ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado 
processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “Menor Preço por lote”.  
Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não 
obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao 
objeto ofertado pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço por lote. 

 
JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO 
Justifica-se a presente preposição na aquisição de materiais de construção para consertos, manutenção e 
melhorias nas instalações e locais públicos, nos departamentos de Administração, Educação, Cultura e 
Esportes, Social, Saúde, DOSU, DMER, Agricultura. 
 
OBJETO 
O objeto do presente processo licitatório é REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
 
O presente processo terá a validade de 12 MESES, a contar da data de sua homologação e não será 
reajustado. 
 
LOCAL, DATA E HORA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
Serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, referente ao processo, até o dia 29 de outubro de 
2020, as 08:30 horas na Sala do Setor de Compras da Prefeitura Municipal, Rua Porto União, 968, 
Centro, Águas de Chapecó-SC. A sessão pública para o Pregão Presencial terá sua abertura as 08:45 horas, 
do dia 29 de outubro de 2020. 
 
HABILITAÇÃO 
Serão exigidos para a habilitação no processo licitatório os seguintes documentos: 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL - ART. 29 III 

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS - ART. 29 IV 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL - ART. 29 III 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) 

DECLARAÇÃO ART. 27 – INCISO V DA LEI 8.666/93 (Modelo Anexo V) 

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, EXPEDIDA 
POR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA SEDA DA LICITANTE OU EXPEDIDA VIA INTERNET (Sistema SAJ), 
JUNTAMENTE COM A CERTIDÃO DE REGISTROS CADASTRADOS NO SISTEMA "EPROC" (para estados 
que sejam exigidas) 

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) 

Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si declaração 
de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos 
termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei 
(Modelo Anexo VIII) 
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ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO, EM 
SE TRATANDO DE SOCIEDADES COMERCIAIS, E, NO CASO DE SOCIEDADES POR AÇÕES, 
ACOMPANHADO DOS DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ATUAIS ADMINISTRADORES, COM A 
COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, BEM COMO DAS RESPECTIVAS 
ALTERAÇÕES, CASO EXISTAM 

DECLARAÇÃO que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer deles por 
matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, do Município de Águas 
de Chapecó – SC (Modelo Anexo IX) 

 
PROPOSTA 
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e que forem superiores 
aos valores máximos admitidos por item. 
 
JULGAMENTO 
O julgamento no processo será o de MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
Os materiais a serem contratados são: 

 

 Lote:  1                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Total Previsto  

1 50,000  sc CAL - SACO DE 20KG (10-11-5431)     15,6700  783,50 

2 100,000  m3 AREIA MÉDIA (10-11-5269)     183,3300  18.333,00 

3 50,000  m3 PO DE BRITA (10-11-2770)     101,0000  5.050,00 

4 50,000  m3 BRITA N° 01 (10-11-4443)     92,6700  4.633,50 

5 50,000  m3 BRITA N° 02 (10-11-5432)     92,6700  4.633,50 

6 80,000  l ALVENARITE (10-11-2775)     9,5000  760,00 

7 300,000  SACO CIMENTO SACO DE 50 KG CPII (10-11-
6485)     

35,0000 
 

10.500,00 

8 100,000  SACO CAL PARA PINTURA SACO 08KG (94-01-
2729)     

12,5000 
 

1.250,00 

9 3.000,000  un Tijolo a vista 4 furos 9x9x24cm (10-11-5578)     1,3700  4.110,00 

10 2.000,000  un Meio tijolo 06 furos 9X14X12CM (94-01-2748)     0,9400  1.880,00 

11 25.000,000  un TIJOLO 6 FUROS 9X14X24 (10-11-5430)     0,9000  22.500,00 

12 30,000  SACO ARGAMASSA ACI 20KG (10-11-0197)     13,3300  399,90 

13 30,000  SACO ARGAMASSA ACIII 20KG (10-11-0198)     32,6700  980,10 

                                                          

                               
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
 

 
75.813,50 

                                                          

 Lote:  2                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Total Previsto  

14 100,000  un CUMEEIRA 6MM X 1.10M (10-11-0199)     36,3300  3.633,00 

15 1.000,000  un PARAFUSO TELHEIRO 5/16 COMPLETO 
110MM (94-01-0500)     

1,1000 
 

1.100,00 

16 100,000  un TELHA FIBROCIMENTO 
1,53MX0,50CMMX4MM (94-01-4881)     

13,6000 
 

1.360,00 

17 100,000  un TELHA FIBROCIMENTO 
1,83MX0,50CMMX4MM (94-01-4882)     

15,6000 
 

1.560,00 

18 100,000  un TELHA FIBROCIMENTO 
1,53MX1,10MX5MM (94-01-4883)     

28,1500 
 

2.815,00 

19 200,000  un TELHA FIBROCIMENTO 
1,83MX1,10MX5MM (94-01-4884)     

33,7300 
 

6.746,00 

20 200,000  un TELHA FIBROCIMENTO 2.13X1.10 MT X 
5MM (11-29-0001)     

39,3300 
 

7.866,00 

21 100,000  un TELHA DE FIBROCIMENTO 
1,53MX1,10MX6MM (10-11-5573)     

32,5000 
 

3.250,00 

22 100,000  un TELHA DE FIBROCIMENTO 
1,83MX1,10MX6MM (10-11-5574)     

39,0000 
 

3.900,00 

23 150,000  un TELHA DE FIBROCIMENTO 
2,13MX1,10MX6MM (10-11-5575)     

45,2700 
 

6.790,50 
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24 100,000  un TELHA DE FIBROCIMENTO 
2,44MX1,10MX6MM (10-11-5576)     

51,9300 
 

5.193,00 

25 100,000  un CUMEEIRA 4MM (94-01-3235)     14,8300  1.483,00 

                                                          

                               
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
 

 
45.696,50 

                                                          

 Lote:  3                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Total Previsto  

26 50,000  br FERRO 4.2 (ESTRIBO) 12 METROS (94-01-
2732)     

14,1700 
 

708,50 

27 50,000  br FERRO 5.0 BARRA 12MT (94-01-2691)     19,0000  950,00 

28 50,000  br FERRO 6,3" - BARRA 12 MTS (94-01-2733)     23,6600  1.183,00 

29 50,000  br FERRO 8.0 BARRA 12 MTS (94-01-4885)     36,0000  1.800,00 

                                                          

                               
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
 

 
4.641,50 

                                                          

 Lote:  4                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Total Previsto  

30 100,000  m2 FORRO DE PVC 8MM LARG. 10CM 
COMPRIMENTO 6M (10-11-0200)     

23,6700 
 

2.367,00 

31 300,000  m2 FORRO DE PVC 10MM LARG. 10CM 
COMPRIMENTO 6M (10-11-0201)     

27,6700 
 

8.301,00 

32 100,000  m Madeira para Espelho, ripa de 15cm de 
largura, PINHEIRO (10-11-5570)     

14,4700 
 

1.447,00 

33 50,000  un Madeira para telhado, ripa de 
15cmx2,5cmx3m, PINUS. (94-01-2736)     

12,7000 
 

635,00 

34 150,000  m RIPÃO APLAINADO APROX. 5CMX5CM, 
MADEIRA PINUS (10-11-5572)     

3,0200 
 

453,00 

35 200,000  m RODA FORRO PVC (94-01-2368)     7,8300  1.566,00 

36 150,000  un TÁBUA DE 2,5MMX30CM COM 3 METRO 
DE COMPRIMENTO (10-11-0202)     

25,2700 
 

3.790,50 

                                                          

                               
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
 

 
18.559,50 

                                                          

 Lote:  5                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Total Previsto  

37 100,000  lt TINTA ACRILICA UND 18LTS (CORES A 
ESCOLHER) (94-01-2753)     

292,0000 
 

29.200,00 

38 100,000  lt TINTA ACRILICA UND 3,6LTS (CORES A 
ESCOLHER) (94-01-2754)     

74,7500 
 

7.475,00 

39 50,000  lt TINTA ESMALTE SEMI SINTÉTICA 18 
LTS(CORES A ESCOLHER) (94-01-4890)     

356,0000 
 

17.800,00 

40 100,000  lt TINTA ESMALTE SEMI SINTÉTICA 
3,6LTS(CORES A ESCOLHER) (94-01-2755)     

89,0000 
 

8.900,00 

41 20,000  un SOLVENTE UND 5 LTS (94-01-2756)     59,7500  1.195,00 

42 30,000  un SOLVENTE UND 900LTS (94-01-2757)     17,6200  528,60 

                                                          

                               
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
 

 
65.098,60 

                                                          

 Lote:  6                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Total Previsto  

43 200,000  un REFLETOR LED 100W IP66 (10-09-0121)     121,6000  24.320,00 

44 100,000  un REFLETOR LED 50W IP66 (10-09-0122)     90,0000  9.000,00 

                                                          

                               
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
 

 
33.320,00 
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Lote: 7 

Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 
Máximo 

Total Previsto  

45 500,000  SACO MASSA ASFÁLTICA RESTAURADORA 
CBUQ USINADO À QUENTE, DOSADO 
COM RETARDADOR DE CURA PARA 
APLICAÇÃO A FRIO, SACAS DE 25 KG, 
PREPARADAS COM AGREGADOS 
PÉTREOS, MODIFICADO POR POLIMEROS 
E PROCESSO DE MISTURA, ESTOCAVEL 
POR NO MÍNIMO 12 MESES, PARA 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS, PARA APLICAÇÃO À  

    33,5000  16.750,00 

                                      

                   

FRIO, PODENDO SER APLICADO EM DIAS 
DE CHUVA, QUE ATENDAM AS NORMAS 
REGULATÓRIAS PARA CBUQ, PRODUTO 
COM ENSAIOS DE LABORATÓRIO COM 
ACREDITAÇÃO PELO INMETRO. (94-01-
4862)                    

                               
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
 

 
16.750,00 

                                                          

 Lote:  8                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Total Previsto  

46 30,000  bl TINTA PARA DEMARCAÇÃO -AMARELA-  Á 
BASE DE RESINA ACRÍLICA EMBALAGEM 
DE 18 LITROS DE ACORDO NBR11862. 
(94-01-2670) 

    381,6700  11.450,10 

                                      
47 60,000  bl TINTA PARA DEMARCAÇÃO -BRANCA-  Á 

BASE DE RESINA ACRÍLICA EMBALAGEM 
DE 18 LITROS DE ACORDO NBR 11862. 
(94-01-2671) 

    391,6700  23.500,20 

                                      
48 10,000  bl SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO 

EMBALAGEM DE 18 LITROS (94-01-2672) 
    201,0000  2.010,00 

                                      
49 20,000  sc MICROESFERA DROP-ON-SACO DE 25KG 

(94-01-2673)     
231,6700 

 
4.633,40 

                                                          

                               
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
 

 
41.593,70 

                                                          

                               
Preço Total Previsto dos 

Lotes ------>     
 

 
301.473,30 

 

 

VALOR ESTIMADO 
 
A estimativa da contratação é de até R$ 301.473,30 (trezentos e um mil quatrocentos e setenta e três reais e 
trinta centavos). 
 
DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: 
A entrega dos materiais será efetuada de forma parcelada, em até 05 dias após o recebimento da Autorização 
de Fornecimento emitida pelo Município de Águas de Chapecó, informando as quantidades desejadas e locais 
de entrega. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ao) realizar as entregas somente após receber autorizações 
encaminhadas por escrito pela Administração Municipal, via e-mail. 
 
A entrega dos materiais deverá ser efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos sem 
justificativa prévia e por escrito. 
 
Os materiais objeto desta licitação deverão ser entregues nos locais pré-determinados pelos departamentos 
sem custos adicionais ao município. 
 
DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: 
Imediatamente após a entrega dos materiais, objeto desta Licitação, os mesmos serão devidamente 
inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade 
nos materiais fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições 
expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às 
penalidades constantes do item 13 e seus subitens. 
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O PAGAMENTO 

O Município de Águas de Chapecó compromete-se a efetuar o pagamento Conforme Ordem Cronológica de 

Empenho por DR, após a entrega do objeto licitado pelo proponente em até 20(vinte) dias após a emissão do 

documento fiscal, devidamente aceite e recebido pelos Responsáveis do Departamento. 

  

OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

A contratada tem a obrigação junto a contratante de realizar a entrega dos materiais após a homologação do 

objeto da Licitação e emissão da Autorização de fornecimento, de acordo com a necessidade e solicitação de 

cada setor. 

 

A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as 

penalidades, previstas no edital. 

 

O prazo de vigência será 12 meses. 

 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 

comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de 

redução dos preços praticados no mercado. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em 

vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo 

responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

fase da licitação. 

 

Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a 

Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de São Carlos/SC para dirimir quaisquer causas referentes ao processo com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Águas de Chapecó, em 16 de outubro de 2020. 

 

 

________________________________ 
VALMOR FOLLMANN 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
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ANEXO II 

LISTA DE ITENS COM PREÇO MÁXIMO/MODELO DE PROPOSTA 
 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

Município:                                                                                             UF.                              CEP: 

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do presente edital referente à REGISTRO 

DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., processo de 
licitação nº39/2020, modalidade de licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n.º20/2020, 
acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 

 
Lote:  1                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Valor Unitário 

1 50,000  sc CAL - SACO DE 20KG (10-11-5431)     15,6700    

2 100,000  m3 AREIA MÉDIA (10-11-5269)     183,3300    

3 50,000  m3 PO DE BRITA (10-11-2770)     101,0000    

4 50,000  m3 BRITA N° 01 (10-11-4443)     92,6700    

5 50,000  m3 BRITA N° 02 (10-11-5432)     92,6700    

6 80,000  l ALVENARITE (10-11-2775)     9,5000    

7 300,000  SACO CIMENTO SACO DE 50 KG CPII (10-11-6485)     35,0000    

8 100,000  SACO CAL PARA PINTURA SACO 08KG (94-01-
2729)     

12,5000 
 

  

9 3.000,000  un Tijolo a vista 4 furos 9x9x24cm (10-11-5578)     1,3700    

10 2.000,000  un Meio tijolo 06 furos 9X14X12CM (94-01-2748)     0,9400    

11 25.000,000  un TIJOLO 6 FUROS 9X14X24 (10-11-5430)     0,9000    

12 30,000  SACO ARGAMASSA ACI 20KG (10-11-0197)     13,3300    

13 30,000  SACO ARGAMASSA ACIII 20KG (10-11-0198)     32,6700    

                                                         

                              
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
  

 
  

                                                         
Lote:  2                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Valor Unitário 

14 100,000  un CUMEEIRA 6MM X 1.10M (10-11-0199)     36,3300    

15 1.000,000  un PARAFUSO TELHEIRO 5/16 COMPLETO 
110MM (94-01-0500)     

1,1000 
 

  

16 100,000  un TELHA FIBROCIMENTO 
1,53MX0,50CMMX4MM (94-01-4881)     

13,6000 
 

  

17 100,000  un TELHA FIBROCIMENTO 
1,83MX0,50CMMX4MM (94-01-4882)     

15,6000 
 

  

18 100,000  un TELHA FIBROCIMENTO 1,53MX1,10MX5MM 
(94-01-4883)     

28,1500 
 

  

19 200,000  un TELHA FIBROCIMENTO 1,83MX1,10MX5MM 
(94-01-4884)     

33,7300 
 

  

20 200,000  un TELHA FIBROCIMENTO 2.13X1.10 MT X 
5MM (11-29-0001)     

39,3300 
 

  

21 100,000  un TELHA DE FIBROCIMENTO 
1,53MX1,10MX6MM (10-11-5573)     

32,5000 
 

  

22 100,000  un TELHA DE FIBROCIMENTO 
1,83MX1,10MX6MM (10-11-5574)     

39,0000 
 

  

23 150,000  un TELHA DE FIBROCIMENTO 
2,13MX1,10MX6MM (10-11-5575)     

45,2700 
 

  

24 100,000  un TELHA DE FIBROCIMENTO 
2,44MX1,10MX6MM (10-11-5576)     

51,9300 
 

  

25 100,000  un CUMEEIRA 4MM (94-01-3235)     14,8300    

                                                         

                              
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
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Lote:  3                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Valor Unitário 

26 50,000  br FERRO 4.2 (ESTRIBO) 12 METROS (94-01-
2732)     

14,1700 
 

  

27 50,000  br FERRO 5.0 BARRA 12MT (94-01-2691)     19,0000    

28 50,000  br FERRO 6,3" - BARRA 12 MTS (94-01-2733)     23,6600    

29 50,000  br FERRO 8.0 BARRA 12 MTS (94-01-4885)     36,0000    

                                                         

                              
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
  

 
  

                                                         
Lote:  4                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Valor Unitário 

30 100,000  m2 FORRO DE PVC 8MM LARG. 10CM 
COMPRIMENTO 6M (10-11-0200)     

23,6700 
 

  

31 300,000  m2 FORRO DE PVC 10MM LARG. 10CM 
COMPRIMENTO 6M (10-11-0201)     

27,6700 
 

  

32 100,000  m Madeira para Espelho, ripa de 15cm de 
largura, PINHEIRO (10-11-5570)     

14,4700 
 

  

33 50,000  un Madeira para telhado, ripa de 
15cmx2,5cmx3m, PINUS. (94-01-2736)     

12,7000 
 

  

34 150,000  m RIPÃO APLAINADO APROX. 5CMX5CM, 
MADEIRA PINUS (10-11-5572)     

3,0200 
 

  

35 200,000  m RODA FORRO PVC (94-01-2368)     7,8300    

36 150,000  un TÁBUA DE 2,5MMX30CM COM 3 METRO DE 
COMPRIMENTO (10-11-0202)     

25,2700 
 

  

                                                         

                              
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
  

 
  

                                                         
Lote:  5                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Valor Unitário 

37 100,000  lt TINTA ACRILICA UND 18LTS (CORES A 
ESCOLHER) (94-01-2753)     

292,0000 
 

  

38 100,000  lt TINTA ACRILICA UND 3,6LTS (CORES A 
ESCOLHER) (94-01-2754)     

74,7500 
 

  

39 50,000  lt TINTA ESMALTE SEMI SINTÉTICA 18 
LTS(CORES A ESCOLHER) (94-01-4890)     

356,0000 
 

  

40 100,000  lt TINTA ESMALTE SEMI SINTÉTICA 
3,6LTS(CORES A ESCOLHER) (94-01-2755)     

89,0000 
 

  

41 20,000  un SOLVENTE UND 5 LTS (94-01-2756)     59,7500    

42 30,000  un SOLVENTE UND 900LTS (94-01-2757)     17,6200    

                                                         

                              
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
  

 
  

                                                         
Lote:  6                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Valor Unitário 

43 200,000  un REFLETOR LED 100W IP66 (10-09-0121)     121,6000    

44 100,000  un REFLETOR LED 50W IP66 (10-09-0122)     90,0000    

                                                         

                              
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
  

 
  

                                                         
Lote:  7                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Valor Unitário 

45  500,000  SACO MASSA ASFÁLTICA RESTAURADORA CBUQ 
USINADO À QUENTE, DOSADO COM 
RETARDADOR DE CURA PARA APLICAÇÃO 
A FRIO, SACAS DE 25 KG, PREPARADAS 
COM AGREGADOS PÉTREOS, 
MODIFICADO POR POLIMEROS E 
PROCESSO DE MISTURA, ESTOCAVEL 
POR NO MÍNIMO 12 MESES, PARA 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS 

    

33,5000 

 

16.750,00 

                                     

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


 

Tel. (49)3339.0855 
www.aguasdechapeco.sc.gov.br - e-mail: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br 

Rua Porto União, 968 – CNPJ: 82.804.212/0001-96 CEP 89883-000 –Águas de Chapeco (SC) 

 

ASFÁLTICOS, PARA APLICAÇÃO À FRIO, 
PODENDO SER APLICADO EM DIAS DE 
CHUVA, QUE ATENDAM AS NORMAS 
REGULATÓRIAS PARA CBUQ, PRODUTO 
COM ENSAIOS DE LABORATÓRIO COM 
ACREDITAÇÃO PELO INMETRO. (94-01-
4862) 

                              
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
  

 
  

                                                         
Lote:  8                                            
Item Quantidade Unid.  Especificação Preço Unit. 

Máximo 
Valor Unitário 

46 30,000  bl TINTA PARA DEMARCAÇÃO -AMARELA-  Á 
BASE DE RESINA ACRÍLICA EMBALAGEM 
DE 18 LITROS DE ACORDO NBR11862. (94-
01-2670) 

    381,6700    

                                     
47 60,000  bl TINTA PARA DEMARCAÇÃO -BRANCA-  Á 

BASE DE RESINA ACRÍLICA EMBALAGEM 
DE 18 LITROS DE ACORDO NBR 11862. (94-
01-2671) 

    391,6700    

                                     
48 10,000  bl SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO 

EMBALAGEM DE 18 LITROS (94-01-2672) 
    201,0000    

                                     
49 20,000  sc MICROESFERA DROP-ON-SACO DE 25KG 

(94-01-2673)     
231,6700 

 
  

                                                         

                              
Preço Total Previsto do 

Lote ------>     
  

 
  

                                                         

                              
Preço Total Previsto dos 

Lotes ------>     
  

 
  

 
Valor total da proposta (por extenso): R$ ___________________________________________ 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 dias da data de entrega dos envelopes. 
PRAZO DE ENTREGA: Os materiais serão entregues em até 05 dias após o recebimento das 
Autorizações de Fornecimento emitidas pelo Setor de Compras do Município. 
 
________________________________ 
Local e Data 
 

___________________________________________ 
NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº39/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO. 

 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: até as 08:30 hrs do dia 29 de outubro de 2020. 

ABERTURA: 08:45 hrs do dia 29 de outubro de 2020. 

 

 A empresa ____________________________________________________(nome do licitante), 
por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________________, com 
sede na _____________________________________, na cidade de _________________________, 
credencia como seu representante o Sr. ________________________________________________ 
__________________________________ (nome e qualificação), CPF 
N°__________________________ e RG N°____________________________ para em seu nome 
participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas 
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, 
nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
 
________________________________, em ____ de _____________________ 2020. 

 

  _____________________________________________ 
NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
 

 
        ***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES ***.  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº39/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO. 

 

 A empresa ____________________________________________________(nome do licitante), 

por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________, com sede à 

___________________________________, _____ na cidade de __________________________, nos 

termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre 

plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe. 

 

______________________________, em ____ de _____________________ 2020. 

 

  ___________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

        ***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES ***. 
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ANEXO V 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

AO 

MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº39/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº.20/2020 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO. 

 

A empresa_______________________________________________________________, inscrito no      

CNPJ        n.º __________________/_______-____, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a) _________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º____________________________ e do CPF n.º______________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

n.º 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) 

 

  ___________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

                              CPF: 

REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ENVELOPE DE Nº02 “HABILITAÇÃO”*** 
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ANEXO VI 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº39/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 20/2020. 
 

MINUTA TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº__________/2020 
 
O Município de Águas de Chapecó, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
82.804.212/0001-96 com sede administrativa na Rua Porto União, 968, centro deste município, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. VALMOR FOLLMANN, e a empresa 
_________________, inscrita no CNPJ nº _____________, nesta Ata representada pelo seu(ua) 
representante legal, Sr(a).__________________, portador(a)  do CPF n° ____________,  nos termos 
das Leis n°. 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Processo Licitatório nº 39/2020, modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 20/2020, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar preços 
p/ aquisição futura e parcelada de materiais de construção, objeto do Pregão acima citado, que passam 
a fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 
 
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para a possível contratação de empresa para 
REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
 
Cláusula Segunda – Da Validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data 
de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Águas de Chapecó não 
será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação 
específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou 
de redução dos preços praticados no mercado. 
 
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do Foro 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a 
assinatura desta. 
 
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 20/2020 e a proposta da Detentora da Ata. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente ata. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, 
conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações 
pertinentes à matéria. 
 
Águas de Chapecó – SC, em __ de ____________ de 2020. 

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


 

Tel. (49)3339.0855 
www.aguasdechapeco.sc.gov.br - e-mail: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br 

Rua Porto União, 968 – CNPJ: 82.804.212/0001-96 CEP 89883-000 –Águas de Chapeco (SC) 

 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº39/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO. 
 

 
A empresa ____________________________, CNPJ nº. _____, sediada na (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente 
pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

Local e data 
 

____________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ENVELOPE DE Nº01 “PROPOSTA DE 
PREÇOS”*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

Tel. (49)3339.0855 
www.aguasdechapeco.sc.gov.br - e-mail: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br 

Rua Porto União, 968 – CNPJ: 82.804.212/0001-96 CEP 89883-000 –Águas de Chapeco (SC) 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº39/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO. 
 

Razão Social: 

Endereço:  

Cidade/Estado:  

CNPJ:  

 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, por 

intermédio do seu(ua) representante legal Sr(a). ___________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº _____________, e inscrito (a) no CPF sob o nº __________________, DECLARA que a 

empresa não possui emitida contra si, Declaração de Inidoneidade, expedida em face de inexecução total 

ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da 

Lei nº 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei. A presente Declaração é válida até o final de 

todo o processo do Pregão de Licitação nº 39/2020, Pregão Presencial P/ Registro de Preços nº20/2020, 

inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total do contrato. 

 

Local, ______ de ____________________ de 2020.  

 

__________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável legal)  

(Número da carteira de identidade e órgão emissor) 

 

***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ENVELOPE DE Nº02 (HABILITAÇÃO) ***. 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO  
 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº39/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO. 
 

 

Razão Social:  
Endereço:  
Cidade/Estado:  
CNPJ:  
 
A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, 
por intermédio do seu (ua) representante legal Sr(a). ___________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF sob o nº __________________, DECLARA que em 
seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereadores e os servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer deles por 
matrimonio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, do Município de 
Águas de Chapecó - SC. A presente Declaração é válida até o final de todo o processo  de Licitação 
nº39/2020, Pregão Presencial Nº.20/2020, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total do 
contrato.  
 
Local, ______ de ____________________ de 2020. 
 
 
______________________________________________ 
 (Nome e assinatura do responsável legal)  
(Número da carteira de identidade e órgão emissor) 
 
 
 

***ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO ENVELOPE DE Nº02 (HABILITAÇÃO) 
***. 
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