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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
Registro de Preços 

 

Processo Administrativo Nº.41/2020 Pregão Presencial p/ Registro de Preços Nº.21/2020 

 
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 41/2020 na modalidade Pregão Presencial 
– Registro de Preços Nº21/2020, do tipo Menor Preço por item, 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 26 de novembro de 2020, às 
08:30 horas, iniciando-se a sessão pública no dia 26 de novembro 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 PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes no Anexo II – Lista de Itens, do presente Edital.  
 
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente preposição na necessidade de melhorias nas condições de 
trabalho dos servidores municipais e no atendimento às necessidades dos departamentos para 
manutenção das atividades pertinentes aos setores da municipalidade. 
 
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 SIMPLIFICADA). 
 
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 41/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020 
CREDENCIAMENTO: até às 08:30 horas do dia 26 de novembro de 2020 
ABERTURA: às 08:45 horas do dia 26 de novembro 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). 
 
4.10. Todos os equipamentos terão garantia de no mínimo um ano contra defeitos de fabricação. 
 
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 
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(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) 

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 41/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020 
CREDENCIAMENTO: ATÉ às 08:30 horas do dia 26 de novembro de 2020 
ABERTURA: às 08:45 horas do dia 26 de novembro 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 item. O pregoeiro analisará a 
aceitabilidade das propostas.  
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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).  
 
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. 
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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 
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, 12 de novembro de 2020. 
 
________________________________ 
VALMOR FOLLMANN 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo licitatório nº 41/2020 
Pregão presencial para Registro de Preços n° 21/2020 

 
TERMO DE REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 
 

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 item”.  
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 item. 

 
JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO 
Justifica-se a presente preposição na necessidade de melhorias nas condições de trabalho dos servidores 
municipais e no atendimento às necessidades dos departamentos para manutenção das atividades 
pertinentes aos setores da municipalidade. 
 
OBJETO 
O objeto do presente processo licitatório é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE. 
 
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 26 de novembro 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 26 de novembro 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 ITEM. 
 
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
Os materiais a serem contratados são: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

Ar condicionado 12.000BTUS quente/frio 220V com 
características: corrente elétrica de refrigeração 5.2 
ampere, ciclo quente frio, vazão de ar (M³/h) 600, 
gás refrigerante R22, classificação energética 
(INMETRO) 'A', com controle de direção com ar para 
cima e para baixo automático, nível de ruído interno 
máximo de 41 e externo máximo de 56, com TIMER, 
regulagem de velocidade de ventilação, ZLEEP,, 
SWING, turbo, com filtro antibactéria, 
desumidificação. com proteção anti-corrosão, 
controle de direção do manual p/esquerda/direita. 
Garantia mínima de 1 ano. 

05 UNID R$ 1924,00 R$ 9620,00 

02 

Ar condicionado 18.000BTU/S  
Ar condicionado modelo Evaporadora: 
CBC18CBBNA 
Condensadora: CBD18CBBNA capacidade 18.000 
BTUs, ciclo quente/frio; classificação energética A, 
Gás R22, Potência 1628 W, Eficiência Energética 
(EER) 3,24 W/W, Ruído 46 dBA, Frequência 60Hz, 
Tensão 220V, Corrente 7,6 A, Consumo 7,6 A, 
Dimensões (LxAxP), Evaporadora: 91,5 x 31,5 x 
23,6 cm Condensadora: 86 x 66,7 x 31 cm, Peso 
Evaporadora: 12,5 kg 
Condensadora: 43 kg com controle remoto. Garantia 
mínima de 1 ano. 

05 UNID R$ 2319,00 R$ 11595,00 

03 

Ar Condicionado Split 24000 Btus Quente/Frio 
220V (Evaporadora e condensadora) 
Capacidade (Btu/h): 24.000 
Ciclo: Quente/Frio 
Sistema: Convencional 
Voltagem (V): 220v 
Classificação Energética: Selo Procel A 
Medidas (sem embalagem) - Unidade Interna - 
LxAxP (mm): 1010 x 315 x 235 
Medidas (sem embalagem) - Unidade Externa - 
LxAxP (mm): 830 x 600 x 310 
Garantia mínima de 1 ano. 

05 UNID R$ 2850,00 R$ 14250,00 

04 
Forno Elétrico 
Capacidade 44 litros, Potência máxima:1750Watts, 
Controle Eletromecânico, com timer (120 minutos), 

03 UNID R$ 549,00 R$ 1647,00 
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luz indicadora de funcionamento, iluminação interna, 
função dourador, autolimpante, porta do forno com 
duplo vidroserigrafado, abertura da porta lateral, 
Resistência: Controle independente das resistências 
superior e inferior, revestimento interno 
Autolimpante, grade removível, bandeja para 
resíduos, isolamento térmico em fibra cerâmica, pés 
antiderrapantes. 
Voltagem 220V. Medidas mínimas: largura 55,0 cm, 
largura interna do forno 40,0 cm, altura 35 cm, altura 
interna do forno 25,0 cm, profundidade 50,0 cm, 
profundidade interna do forno 38,0 cm. Temperatura 
de 50°C a 320°C. Garantia mínima de 1 ano 

05 

Batedeira Planetária com potência mínima  de 750 
W, voltagem 220 V  com 8 Velocidades, com 3 
batedores e cuba de no mínimo 4 litros. Garantia 
mínima de 1 ano 

03 UNID R$ 529,00 R$ 1587,00 

06 

Geladeira FrostFree duplex, duas portas, 
refrigerador + freezer com capacidade mínima de 
455 litros, com no mínimo 3 prateleiras, porta potes, 
porta ovos, uma gaveta de legumes, duas gavetas 
de frutas, alarme, 5 níveis de temperatura, 
iluminação interna de LED, pés ajustáveis com 
rodízio, Classificação Energética Selo Procel A, 220 
Volts. Garantia mínima de 1 ano 

03 UNID R$ 3539,00 R$ 10617,00 

07 

NOTEBOOK: PROCESSADOR INTEL CORE i3 
(mínimo 7ª geração), mínimo 2.30GHZ; SSD 
240GB, memória 8GB, leitor de cartões 4 em 1 
(SD, SDHC, SDXC, MMC), sistema operacional 
Windows 10 com licença, tela 15,6”, garantia de 1 
ano. Garantia mínima de 1 ano 

08 UNID R$ 3590,00 R$ 28720,00 

08 

MICROCOMPUTADOR COMPLETO: 
Processador de no mínimo 2.9GZ (nominal), 
litografia de no mínimo 14NM, mínimo 4 núcleo 
físicos, 4 threads e cache de no mínimo 6MB, 
processador e chipset do mesmo fabricante 
disponibilizados a partir de 2018; DDR4 8GB, 
mínimo 2400mhz; SSD 240GB; gravador de 
CD/DVD; Monitor led mínimo 18,5”; Teclado 
ABNT2 USB padrão com bloco numérico; mouse 
óptico USB; duas caixas de som; Fonte ATX 
compatível, com gabinete mínimo 2 baias ATX; 
Sistema operacional Windows 10 pro OEM com 
Licença e Etiqueta fixada ao gabinete. 
Estabilizador 300va Bivolt. Garantia de 1 ano. 

20 UNID R$ 3075,00 R$ 61500,00 

09 

Lavadora de alta pressão de água fria monofásica 
- Bomba axial de alta eficiência e longa 
durabilidade  
- Regulagem de pressão e stop total 
- Acompanha:-  Pistola- Lança vario (bico reto a 
leque)- Lança turbo 
- Mangueira de alta pressão 7 metros  
- Especificações  Técnicas mínimas: Pressão: 
110 bar / 1600 psi / 11 Mpa (Trabalho),  150 bar / 
2175 psi / 15 Mpa (máxima); Vazão: 480l/h - 
Tensão: 220V - Potência: 2200W. 
 - Mangueira: 7m 
- Garantia: 12 meses  

03 UNID R$ 972,00 R$ 2916,00 

10 
Lavadora de Roupas com capacidade mínima de 

15kg. Possui cesto, pés niveladores, dispensar 
02 UNID R$ 1932,00 R$ 3864,00 
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individuais, tampo de vidro temperado, tampa com 

visor transparente, trava de segurança. Trabalha 

com três funções: lavar, enxaguar e centrifugar. 

Ciclos especiais de lavagem: rápido, roupas íntimas 

ou leves, dia a dia, branco + branco, cores + vivas, 

cama e banho, edredon especial. Com nível 

automático da água, molho inteligente, painel 

eletrônico e duplo enxágue.  

- Ciclo Edredom Especial. - Enxágue Anti-alérgico. - 

Função Cores Mais Vivas. - Branco mais brancos. - 

Três Opções de Agitação. - Centrifugação Delicada. 

Garantia mínima de 1 ano  

11 

Freezer Horizontal com capacidade de mínima de 
300 litros com controle eletrônico e no mínimo 5 
níveis de temperatura. Função refrigerador e 
congelador.  Com dreno frontal e 4 rodinhas nos 
pés. Interior feito com liga metálica de alta 
resistência à corrosão. Com uma tampa. 
Classificação energética A. Dimensões mínimas: 
largura 95cm, altura 95cm e profundidade 80cm.  
Garantia mínima de 1 ano 

06 UNID R$ 1932,00 R$ 11592,00 

12 

Projetor multimídia 
Suporte alta definição em Full HD 1080P, nativa 
1280x800 
Lâmpada super Led com luminosidade de 2.700 
Lumens. 
Com diversas conectividades, como HDMI, USB 
SDCARD, YPBPR, S-VIDEO, VGA, AV, ETC.Com 
controle remoto, com tamanho de projeção de até 
180 polegadas.Distância máxima de projeção até 
5m 
Cabo VGAFonte de alimentação Manual 
Cabo AVDimensões aproximadas 
330X260X120MMPeso aproximado: 13,5 kg. 
Garantia mínima de 1 ano 

05 UNID R$ 2299,00 R$ 14995,00 

13 

Armário de aço chapa 26, possui 4 prateleiras, 
fechadura conjugada, tratamento especial da 
superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. 2 
portas. Disponível em várias cores, com pintura 
eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. 
Altura 1,94m, Largura 0,90m, Profundidade: 0,40m. 
Capacidade da bandeja: 30 kg. Garantia mínima de 
1 ano 

10 UNID R$ 848,00 R$ 8480,00 

14 

TV LED Smart, 32 polegadas, com resolução HD, 
conversor digital DTV, com Wi-Fi e bluetooth. 
Modos de imagem e som. HDR. Frequência 60Hz. 
Sistema operacional Android. Controle remoto com 
reconhecimento de voz. Entradas: 1 USB, 2 HDMI 
(HDMI CEC; HDMI ARC), 1 Porta LAN, Entrada 
Vídeo Componente/Composto (Y/Video Pr/Pb), 
Entrada de Áudio Estéreo/Mono, Entrada 
ANT/CABLE 

06 UNID R$ 1045,00 R$ 8430,00 

 

VALOR ESTIMADO 
 
A estimativa da contratação é de até R$ 189.813,00 (Cento e oitenta e nove mil, oitocentos e treze reais). 
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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. 

 

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 12 de novembro de 2020. 
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________________________________ 
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 PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, processo 
de licitação nº41/2020, modalidade de licitação Pregão Presencial para Registro de Preços 
n.º21/2020, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 

 
LISTA DE ITENS EM ARQUIVO BETHA AUTO COTAÇÃO 

 
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 possuem garantia de no mínimo um ano contra defeitos de 
fabricação. 
 
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 Nº41/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 21/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO 

PERMANENTE. 

 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: até as 08:30 hrs do dia 26 de novembro de 2020. 

ABERTURA: 08:45 hrs do dia 26 de novembro 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 Nº41/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 21/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO 

PERMANENTE 

 

 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 Nº41/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº.21/2020 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO 

PERMANENTE. 

 

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 Nº41/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2020. 
 

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 41/2020, modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 21/2020, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar preços 
p/ aquisição futura e parcelada de material permanente, 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 PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE. 
 
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 21/2020 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. 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº41/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 21/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO 

PERMANENTE. 
 

 
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”*** 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

AO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº41/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 21/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO 

PERMANENTE. 
 

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 41/2020, Pregão Presencial P/ Registro de Preços nº21/2020, 

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 Nº41/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 21/2020. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTO 
PERMANENTE. 
 

 

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 
nº41/2020, Pregão Presencial Nº.21/2020, 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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