
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 76/2015 
EDITAL DE PREGÃO Nº 55/2015 

 
 

O Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina, torna público, para conhecimento dos interessados que estará 
realizando a licitação PREGÃO PRESENCIAL nº55/2015, do tipo menor preço por item. A sessão pública será realizada na sala de 
reuniões da Prefeitura de Água Doce no dia 17/11/2015 com início às 13h30, tudo em conformidade com as disposições da Lei 
n.º10.520/2002, Decreto Municipal n. 003/2005 de 14 de janeiro de 2005, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e a Lei Complementar 
nº123/2006, bem como as condições a seguir estabelecidas. O presente edital está fixado no mural da Prefeitura de Água Doce, 
podendo os interessados obter cópia do mesmo pelo site http://www.aguadoce.sc.gov.br 
 
1.1 - O OBJETO  
 
AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA REFORÇADA PARA ROCHA, para instalação em escavadeira hidráulica Komatsu PC-130-8, ano 2010, 
de propriedade do Município de Água Doce, a qual se encontra a disposição dos interessados para vistoria in loco, cujo contato 
prévio deverá ser mantido pelo fone (49) 3524-0000 e CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I.  
 
1.1.1- GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES EM RELAÇÃO ÀS PEÇAS E SERVIÇOS;  
1.1.2- AS PEÇAS DEVERÃO SER GENUÍNAS COM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM;  
 
NOTA: AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO COMPROVAR AS SOLICITAÇÕES ACIMA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS 
ATESTANDO TAIS INFORMAÇÕES NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
 2.1 Poderão participar desta licitação empresas que atenderem todas as exigências constantes neste Edital.  
 2.2 Será vedada a participação de:  
 a) Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto;  
 b) Empresas sob processo de falência e concordata;  
 c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;  
 d) Empresas consorciadas.  
 
3 - DO PRAZO DO CONTRATO E ENTREGA  
 
3.1. É fixado o prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da homologação da licitação;  
3.2. O prazo de vigência do contrato é seis meses.  
3.3. A entrega do objeto deverá ser feita em até 20 (vinte) dias.  
 
 4 - DO CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
 4.1 Deverá ser entregue ao Pregoeiro e Equipe de Apoio na Sala de Reuniões da Prefeitura de Água Doce, sito à Praça João 
Macagnan, 322 – Centro, no dia 17/11/2015, às 13h30, a seguinte documentação:  
 
a) Envelope contendo a Proposta de Preços; 
b) Declaração que preenche os requisitos de habilitação e de que não foi declarada inidônea para licitar com o Poder Público, em 

qualquer das suas esferas (anexo III), em separado;  
c) Documento de credenciamento, a saber: 

 
I. SÓCIO: Cópia do Contrato ou Estatuto Social e Documento de Identificação pessoal;  
II. REPRESENTANTE: Documento de credenciamento assinado com firma reconhecida pela empresa (anexo IV) e 

Documento de Identificação pessoal;  
 

d) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no presente certame, deverão apresentar certidão simplificada emitida pela 
junta comercial, fora de qualquer envelope, juntamente com a Carta de Credenciamento. Caso a validade da certidão nos 
conste no documento, este será considerado por 60 dias contados a partir de sua emissão. 



4.1.1 O credenciamento poderá ser feito por meio de instrumento público ou particular de mandato, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente ou, em sendo sócio, 
dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes.  
 
4.2 Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados em via original ou autenticados por cartório competente e, no 
caso do documento de credenciamento (ANEXO IV) deve ter a assinatura com firma reconhecida.  
 
4.3 A Sessão Pública – Etapa de Lances ocorrerá logo após o cadastro e classificação das propostas, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, quando os interessados deverão apresentar o envelope nº 02 – Documentos de Habilitação à Equipe de Apoio 
ao Pregão. Nessa data serão ofertados os lances pelos licitantes.  
 
4.4 Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, fax, e-mail e similares, exceto 
remessa de desistência de recurso administrativo.  
 
4.5 A não apresentação do documento descrito na alínea “d” do item 4.1, não enquadra o participante como micro ou pequena 
empresa, deixando-o sem os benefícios da Lei Complementar 123/2006.  
 
 5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
 5.1. A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel com identificação da empresa, em 01 
(uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada 
nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do 
proponente na face externa, com as seguintes indicações:  
 
ENVELOPE N° 01 - "PROPOSTA"  
PROPONENTE: 
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 76/2015 
Pregão Presencial nº 55/2015 
 
5.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais de cada item, sendo admitido somente 2 casas 
decimais;  
 
5.3. A proposta deverá conter especificação clara do objeto informando a marca do produto;  
 
5.4. Declaração de garantia mínima de 06 (seis) meses em relação às peças e serviços;  
 
5.5. As peças cotadas deverão ser genuínas com comprovação de origem, e serão vistoriadas previamente e posteriormente pela 
municipalidade com acompanhamento da montagem por funcionário desta devidamente qualificado;  
 
5.6. Mão de obra especializada para a escavadeira hidráulica de esteira Komatsu PC 138us.  
 
NOTA: AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO COMPROVAR AS SOLICITAÇÕES ACIMA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS 
ATESTANDO TAIS INFORMAÇÕES.  
 
5.7. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do envelope.  
 
5.8. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.  
 
5.9. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste Edital, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestadamente inexequíveis, presumindo-se como 
tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.  
 
5.10. A apresentação da(s) propostas(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.  



5.11. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas das 
demais proponentes.  
 
5.12. Todos os insumos que compõe o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente.  
 
6 – HABILITAÇÃO  
 
6.1. Para habilitação, o vencedor deverá apresentar, no envelope 02 – os documentos de habilitação em 01 (uma) via original ou 
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção 
daqueles emitidos via internet que terão sua autenticidade confirmada na página do órgão que o expediu.  
 
6.2. O proponente fica obrigado a fornecer à Comissão Julgadora os documentos originais correspondentes em qualquer época que 
lhes forem solicitados.  
 
6.3. Os documentos deverão estar autenticados antes do início da sessão de abertura da licitação, pois, em hipótese alguma serão 
autenticados durante a realização do certame. 
  
6.4. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não 
contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 
por servidor da unidade que realizará o pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, na forma do art. 32 da Lei 8.666/93. 
  
6.5. Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar documentação relativa à:  
 
I – Habilitação Jurídica  
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  
 
 II – Qualificação Econômico-Financeira  
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social ou balanço de abertura, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encenado a mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. As empresas que optaram por sistema em que a lei não exige balanço 
deverá comprovar de acordo com demonstrativo, substitutivo legal;  

 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão 

não superior a (30) trinta dias da realização do Pregão;  
 
III – Regularidade Fiscal  
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de quitação de tributos e contribuições federais administrados 

pela Secretaria da Receita Federal e Constribuições Previdenciárias); 
c) Prova de regularidade quanto à dívida ativa da união; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente; ou outra equivalente, na forma da Lei; 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 
IV. Qualificação Técnica 
  

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente: Certificado do CREA (Conselho Regional de 



Engenharia e Arquitetura), comprovando a inscrição do engenheiro responsável técnico da empresa, Pessoa 
Física;  

 
b) Registro ou inscrição na entidade profissional competente: Certificado do CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura), comprovando a inscrição da Empresa junto ao CREA, Pessoa Jurídica. 
 

c) Termo de responsabilidade e atestado de visita assinado pelo engenheiro da empresa proponente de que 
realizou análise do equipamento a ser consertado especificado no edital e tem conhecimento das 
especificações, serviços e peças necessários; 
 

d) Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, comprovando a execução, pelos ( s ) profissionais do quadro técnico da empresa, de 
serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores 
de maior relevância técnica e valor significativo ao objeto da licitação. 

 
NOTA: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( A.R.T ) 
REFERENTE AO OBJETO JUNTAMENTE DA NOTA FISCAL E O PAGAMENTO FICARÁ LIMITADO A APRESENTAÇÃO DA 
CERTIDÃO DE ACERTO TÉCNICO ( CAT ) ESPEDIDA PELO CREA. 
 
V – DECLARAÇÕES:  
 
Os licitantes cadastrados e os não cadastrados deverão apresentar DECLARAÇÃO, devidamente assinada pelo representante legal 
da empresa, sob as penalidades cabíveis,  de que: 

a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações e 
condições, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de 
que, vencedor desta Licitação, fornecerá o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste 
certame licitatório (modelo no anexo IX) 

b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal e do Distrito Federal (modelo no anexo VIII) 

c) Declara que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração 
ou tomada de decisão (modelo no anexo VII) 

d)  Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (modelo no 
anexo VI) 

e) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada (conforme modelo 
Anexo III); 

5.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação 
do proponente na face externa, com as seguintes indicações:  
 
ENVELOPE N° 01 - "HABILITAÇÃO"  
PROPONENTE: 
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 76/2015 
Pregão Presencial nº 55/2015 
  
7 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  
 
 7.1. No dia 17/11/2015 às 13h30, na sala de reuniões, será feito o credenciamento dos fornecedores e recebido o envelope nº 01 
“Proposta de Preços”, devidamente lacrado e em separado do envelope, a declaração dando ciência de que preenchem plenamente 
os requisitos de habilitação.  



7.2. Serão abertos, pela Pregoeiro, os envelopes contendo as propostas de preços, dos fornecedores, ocasião em que se procederá 
a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  
 
7.2.1. Havendo divergência entre valor unitário e global, prevalecerá o cotado em preço unitário, devendo a Pregoeiro proceder à 
correção no valor global.  
 
7.3. No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas 
em valores crescentes não superiores a 10% (dez por cento) da de menor preço.  
 
7.4. No dia 17/11/2015, logo após o cadastro e classificação das propostas, será aberta a Sessão Pública – Etapa de Lances, na sala 
de Licitações, onde os fornecedores vencedores, ou seus representantes legais, entregarão a Pregoeiro, o envelope nº 02 
“Documentos para Habilitação”, devidamente lacrado.  
 
7.5. O Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser ampliado em caso de empate 
para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  
 
7.6. Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir do autor da proposta de 
maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário.  
 
7.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeiro, implicará na exclusão do proponente desta fase do 
certame, caso em que valerá para julgamento o valor da proposta escrita.  
 
7.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeiro, os proponentes manifestarem seu 
desinteresse em apresentar novos lances.  
 
7.9. Dos lances ofertados não caberá retratação e os subsequentes deverão ser sempre de menor valor que o anterior.  
 
7.10. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 
123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas ou as empresas de 
pequeno porte.  
 
7.10.1. Entende-se como empate ficto, aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa ou pela empresa de 
pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.  
 
7.11. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  
 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, 
no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame.  

 
b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, 

inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.10.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no 
prazo previsto na alínea a deste item.  

 
7.12. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 7.11 deste edital, será declarado 
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.  
 
7.13. O disposto nos itens 7.10 a 7.12, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como às empresas que deixarem de declarar a condição de 
beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, no momento do envio de suas propostas pelo sistema.  
 
7.14. Caso não se realizem lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar, quanto ao objeto e 
valor, e decidirá motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.  
 
7.15. Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “Habilitação” do proponente 
que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 8 deste Edital.  



7.16. Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando 
sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.  
 
7.17. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, quanto às amostras, proposta e documentação, o proponente 
será declarado vencedor.  
 
7.18. Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor.  
 
7.19. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem inabilitados, a Administração poderá fixar 
aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão 
Pública a ser definida pela Pregoeiro.  
 
7.20. Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, poderá manifestar imediata e 
motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões, em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo daquele recorrente.  
 
7.20.1. Os recursos deverão ser entregues à Equipe de Apoio, em duas vias, sendo dado recibo em uma delas.  
 
7.20.2. Os recursos serão dirigidos a Pregoeiro, que os receberá e encaminhará devidamente instruído.  
 
7.21. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura interpostos, a Equipe de 
Apoio remeterá o processo ao dirigente da unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto.  
 
7.22. Nessa Sessão, a Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e condições fixadas neste Edital.  
 
7.23. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso na Sessão, importará na decadência do direito 
e na continuidade do certame pela Pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do 
objeto da licitação ao proponente vencedor.  
 
7.24. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pela Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 
proponentes presentes.  
 
7.25. Em nenhuma hipótese serão recebidas amostras, proposta e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.  
 
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
 8.1. Será considerada vencedora a proposta de menor preço, de acordo com as especificações do objeto, desde que atendidas as 
especificações constantes deste Edital.  
 
8.2. O objeto deste Pregão será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada vencedora.  
 
8.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, 
por sorteio em ato público, na própria sessão, conforme disposto na Lei 8.666/93.  
 
8.4. A Pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos praticados no mercado ou suspender a 
sessão para que seja realizada pesquisa a fim de verificar tal conformidade.  
  
9- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
9.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, 
protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, na Prefeitura Municipal de Água 
Doce, cabendo a Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.  



9.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o proponente que não apontar as falhas ou irregularidades 
supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.  
 
9.3. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos que até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório.  
 
10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
10.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, a 
Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente. 
  
10.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste 
Edital para a adjudicação e homologação do resultado da licitação.  
 
10.3. A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e homologará o resultado da licitação.  
 
11 - DAS PENALIDADES  
 
11.1. O não cumprimento da proposta apresentada pelo proponente vencedor, implicará nas penas previstas nos Art. 81 a 87 da Lei 
nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, poderá ser de:  
 
11.1.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação no caso de inexecução total do contrato;  
 
11.1.2. De 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva contratação, por dia de atraso no prazo de entrega.  
 
11.1.3. - De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução parcial do contrato.  
 
 12 - RESCISÃO  
 
12.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 
da Lei n.º 8.666/93.  
 
  
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PAGAMENTO E REAJUSTE  
 
13.1 Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital serão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
04 – SECRETARIA DE AGRICULTURA 
01 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
1.004 – Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos agrícolas 
4.4.90.00.00.00.00.00   00.01.0089/37 – Aplicações Diretas 
 
 
13.2 - Os pagamentos serão realizados em 1 ( uma ) parcela, sendo a mesma em até 10 dias após a entrega do objeto por 
depósito/DOC em conta bancária. A empresa deverá informar o número da conta, a agência e o Banco.  
 
13.3 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 
14 – DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES  
 
 14.1. O presente Edital e demais informações poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Água Doce, sito à Praça João Macagnan, 322 – Centro, de segundas às sextas-feiras, no horário das 13h00 às 19h00, 
pelos telefones (49)3524-0000 / 3524-0122 ou ainda pelo site http://www.aguadoce.sc.gov.br.  



15 – DISPOSIÇÕES GERAIS  
15.1. É facultado a Pregoeiro oficial, auxiliado 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.  
 
15.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 
1º, da Lei n.º 8.666/93.  
 
15.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante 
às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93, sendo necessário ainda toda documentação solicitada a que se refere 
o objeto.  
 
15.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.  
 
15.5. O Município de Água Doce se reserva o direito de adquirir somente parte da quantidade licitada e de anular ou revogar a 
presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie  
 
15.6. Informações complementares e/ou esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, podendo ser encaminhados por fax ou 
correios, ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Água Doce, sito à Praça João Macagnan, 322 – 
Centro – CEP 89654-000 – Água Doce – SC – Caixa Postal 41, de segundas às sextas-feiras, no horário das 13h00 às 19h00, pelos 
telefones (49)3524-0000 / 3524-0122 ou ainda pelo site http://www.aguadoce.sc.gov.br.  
 
15.7. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima 
mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente 
de nova comunicação.  
 
15.8. São anexos deste Edital:  
 

� ANEXO I – Relação de Preços Máximos Admitidos por Item; 
� ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
� ANEXO III – Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação; 
� ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços; 
� ANEXO V – Modelo de Declaração firmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal; 
� ANEXO VII- Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 
� ANEXO VIII - Modelo de declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções 

técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão. 
� ANEXO VIII – Modelo de declaração de que não se encontra declarada inidônea 
� ANEXO IX – Modelo de declaração de que os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição. 
� ANEXO X – Minuta de Contrato  

 
 

Água Doce, SC, 03 de novembro de 2015. 
 
  
 
 
 

NOVELLI SGANZERLA 
Prefeito Municipal 

 
  
 
 

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica 
SCHEILA MARA CORSO GIORDANI 

OAB 27419 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE ITENS 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 76/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2015 

 

Item Especificação Qtde Valor unit. 

01 

 
CAÇAMBA NOVA DE PRIMEIRA LINHA, COM CAPACIDADE DE 0,50M³, ESPECIAL PARA CORTE DE 
ROCHA, PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 138us, ANO 2010, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
 
CHAPAS ESTRUTURAIS DE AÇO TEMPERADO COM NO MÍNIMO 150 BRINELL 
PLACA DE DESGASTE LATERAL/TRASEIRA DE ACO TEMPERADO COM NO MÍNIMO 300 BRINELL 
PLACA FRONTAL DE AÇO TEMPERADO COM NO MÍNIMO 300 BRINELL 
TIRAS DE DESGASTE DE AÇO TEMPERADO COM NO MÍNIMO 300 BRINELL 
CORTADORES LATERAIS, LÁBIO E ADAPTADORES DE AÇO LIGA COM NO MÍNIMO 400 BRINELL 
DENTE DE AÇO LIGA COM NO MÍNIMO 450 BRINELL 
 

1 19.820,00 

 



ANEXO II 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. ....... 
PREGÃO PRESENCIAL N ............ 

 
 
 
 
 Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n. 
_________________ e CPF sob n. ____________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de .......... -SC, na 
modalidade Pregão Presencial n. ............, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se 
em nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame.  
 
 
 
 

_____________, em ____ de ______ 2015 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Credenciante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.......... 
PREGÃO PRESENCIAL N ...... 

 
 
 

 
 

 DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO n. ........... do Município de ..........-SC, que 
esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no 
item 08 do edital convocatório. 
 
 
 
 
 
 

_____________, em ____ de ______ 2015 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. .........  
PREGÃO PRESENCIAL N ........ 

 
 
 
Nome da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Dados bancários: 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento de caçamba para escavadeira hidráulica Komatsu PC-138us, ano 2010, 
modalidade Pregão Presencial n. 55/2015, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 
 
 

Item n. Quant. Apresentação Descrição 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total do Item 

R$ 
01 01 UN Descrição do item   

 
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: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta – dias da data-limite para a entrega dos 
envelopes). 
 
PRAZO DE ENTREGA: em até 20 dias corridos após autorização de fornecimento. 
    
 
 

_____________________________________ 
DATA: 

 
 

____________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 



ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N. ....... 

PREGÃO N. ........ 
 

 
 
 
........................................................  inscrita no CNPJ n. ....................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) 
.................................... portador (a) da Carteira de Identidade n. ............................ CPF n. ............................... DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 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(   ). 
 
 
 
 

 
_______________________________________________ 

data 
 
 

_______________________________________________ 
Representante Legal 

 
 

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



ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEFATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
 (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ N. 
_________________________________, sediada ___________________(endereço completo) 
____________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
  
 

Local e data 
 
 
 

(a) ____________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

N. DO CNPJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VII 
 

 

MODELO   DE   DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDORES PÚBLICOS 
EXERCENDO FUNÇOES TÉCNICAS, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇAO OU TOMADA DE DECISAO. 

 
 
 
 
 
_______________________________________________(Nome da Empresa), CNPJ N ________ sediada na Rua _____________, 
n ___________, bairro, ____________, Município _____________, CEP_____________, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial N _______, DECLARA, que não possui em seu quadro de 
pessoal Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, 
do art 9º da Lei 8666/93). 
 

 
Local e data 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 

CNPJ da empresa 
  



ANEXO VIII 
 

 
MODELO   DE   DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA DECLARADA INIDÔNEA 

 
 
  
 (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ N. 
_________________________________, sediada ___________________(endereço completo) 
____________________________________, declara, sob as penas da lei, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou 
contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 
  
 

Local e data 
 
 
 

(a) ____________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

N. DO CNPJ 



ANEXO IX 
 

 

MODELO   DE   DECLARAÇÃO  
 
 
 
  (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ N. 
_________________________________, sediada ___________________(endereço completo) 
____________________________________, declara que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e 
tomou conhecimento de todas as informações e condições, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, 
sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, fornecerá o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de 
acordo com as normas deste certame licitatório. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 

(a) ____________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

N. DO CNPJ 

 



ANEXO X  
 

MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL DO PREGÃO Nº ______/2015 
 
  
Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, Estado do Santa Catarina, com endereço na Praça João 
Macagnan, 322 - Centro, inscrito no CNPJ sob n.º 82.939.398/0001-90, neste ato  representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. 
Novelli Sganzerla, doravante denominado CONTRATANTE ou simplesmente MUNICÍPIO, e a Empresa 
_________________________, com sede na ________________, inscrito no CNPJ sob n.º_______ neste ato representada por seu 
representante legal, Sr._________________________________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
mediante  sujeição  mútua  as normas constantes  da  Lei  n.º 8.666  de  21/06/1993 e as condições expressas nas cláusulas a 
seguir: 
 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
 1.1. O objeto do presente contrato é:  
 
AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA REFORÇADA PARA ROCHA, para instalação em escavadeira hidráulica Komatsu PC-138us, ano 2010, 
de propriedade do Município de Água Doce, 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e REAJUSTE  
 
2.1. A Contratada receberá os valor total de R$_______ (_______________), pagos proporcionalmente à quantidade entregue.  
 
2.2. Os pagamentos serão realizados em 1 ( uma ) parcela, sendo a mesma em até 10 dias após a entrega do objeto por 
depósito/DOC em conta bancária. A empresa deverá informar o número da conta, a agência e o Banco. 
 
2.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA  
 
3.1. O prazo de vigência do contrato é de será de 6 (seis) meses a partir de sua assinatura.  
 
3.2. Em não sendo possível realizar a execução na Secretaria Municipal de Obras, será de responsabilidade exclusiva da empresa 
contratada as despesas e danos decorrentes do transporte da maquina.  
 
3.3. O objeto deverá ser entregue, na Garagem da Prefeitura Municipal de Água Doce, sito à Praça João Macagnan, 322 – Centro – 
Água Doce – SC, no prazo de até 20 (vinte) dias, sem despesas de frete.  
 
3.4. O objeto será recebido provisoriamente, para conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta, 
podendo o MUNICÍPIO, em seu exclusivo entendimento, determinar a realização de testes operacionais, ensaios e demais provas 
aptas a comprovar a qualidade, resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da empresa 
CONTRATADA;  
 
3.5. Só será recebido definitivamente o objeto estando de acordo com as especificações técnicas, superando a fase de fiscalização e 
testes operacionais;  
 
3.6. Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento provisório, o MUNICÍPIO não 
houver se manifestado quanto à recusa do mesmo;  
 
3.7. Verificada a desconformidade de algum dos serviços ou materiais, a contratada deverá promover a substituição do mesmo no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.  
 



3.8. A CONTRATADA deverá fornecer garantia mínima de 06 (seis) meses em relação as peças fornecidas e serviços executados. 
Durante o período da garantia deverá substituir as peças/materiais ou refazer os serviços sempre que for solicitado, no prazo de 48 
horas, gratuitamente.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS  
 
 4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
04 – SECRETARIA DE AGRICULTURA 
01 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
1.004 – Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos agrícolas 
4.4.90.00.00.00.00.00   00.01.0089/37 – Aplicações Diretas 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
 
5.1. Entregar o objeto conforme especificações e em consonância com a proposta de preços;  
 
5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
5.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE, inclusive a substituição 
do objeto, se este for entregue em desacordo com o solicitado;  
 
5.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade 
cometida na execução do contrato;  
 
5.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta 
exclusiva do Contratado;  
 
5.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do objeto.  
 
5.7. O preço ajustado na Cláusula Segunda inclui todos e quaisquer encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato, artigo 71 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94.  
 
5.8 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da má 
execução do fornecimento de mercadorias ora contratado, inclusive quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruição.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  
 
6.1. O não cumprimento do presente contrato pela contratada, implicará nas penas previstas nos Art. 81 a 87 da Lei nº 8.666/93, 
sendo que a multa, se aplicada, poderá ser de:  
 
6.1.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação no caso de inexecução total do contrato; 
  
6.1.2. De 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva contratação, por dia de atraso no prazo de entrega.  
 
6.1.3. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução parcial do contrato.  
 
6.3. A contratada será advertida por escrito sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO  
 
7.1. O presente contrato poderá ser rescindido:  
 



7.1.1. Por ato unilateral da Administração nos casos enumerados nos incisos I e XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e, no caso de 
descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;  
 
7.1.2. Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.  
CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO  
 
8.1. O presente contrato acha-se estritamente vinculado ao Edital de Licitação constante do preâmbulo deste e à proposta da 
CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, regular-se-ão pelo contido na Lei Federal nº 
8.666/93, e alterações subsequentes.  
 
9.2. O Município se reserva no direito de adquirir somente parte da quantidade contratada, sem que caiba indenização de qualquer 
espécie.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO  
 
10.1. As partes elegem o Foro da cidade de ___________, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
as questões judiciais relativas ou resultantes do presente Contrato.  
 
10.2. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas instrumentárias, para que produza os jurídicos e desejados efeitos.  
 
  
 
 _____________, ___ de _________ de _____.  
 
  
 
  
 
 ________________________                                                    ________________________  
Prefeito Municipal 

 Contratante       Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS : 
 
..............................................        ................................................... . 
Nome:      Nome:. 
CPF -                                             CPF - 
 
 
 
 
 
 


