
Prefeitura de Vidal Ramos 
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 61/2018 

 
 

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a aquisição de um ventilador de combate 

a incêndios, para utilização do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR de Ituporanga, 
conforme Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, que acompanha este 
edital.  
 

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada 

ENTIDADE DE LICITAÇÃO, por seu pregoeiro designado pela PORTARIA Nº. 031/2016 

de 18 de fevereiro de 2016, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, 

hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e 

propostas de empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL nº. 

61/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tudo de conformidade com as regras 

estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto 

nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, 

Decreto nº. 0199, de 09/06/2003, Decreto nº. 2.130/2013, de 29 de abril de 2013 que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços no município e legislação correlata 

aplicando–se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais 

exigências deste Edital. 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/10/2018, 

às 14:00 horas 
 
LOCAL: Gabinete da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos sita à Avenida Jorge 

Lacerda, 1180, Centro, Vidal Ramos /SC. 
  
ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Compras e Licitações 
 
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e 

esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal 

Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes 

horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2318, email: 

compras@prefeituravidalramos.com.br. 

 
Vidal Ramos, 28 de setembro de 2018. 
 

EDUARDO THECHRIN 
Pregoeiro 
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         Prefeitura de Vidal Ramos 
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 61/2018 

 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente certame a aquisição de um ventilador de 

combate a incêndios, para utilização do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR de 
Ituporanga, conforme Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, que 
acompanha este edital.  
 
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o 11/10/2018, às 14h00min 
 
ABERTURA DA ETAPA DE LANCES: DIA 11/10/2018, ÁS 14h00min. 
 
LOCAL: Gabinete da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda, n° 
1180, Centro, Vidal Ramos – SC. 
 
CONTATO: Telefone (47) 3356-2300 FAX (47) 3356-2310 e-mail: 
compras@prefeituravidalramos.com.br 
 
MODALIDADE DE APLICAÇÃO: 3.3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00  
 
A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos/SC, com sede na Avenida Jorge Lacerda, 1180, 
por intermédio de seu PREGOEIRO, e comissão e licitação designado pelo Decreto n° 
2.766/2017, 02/01/2017, torna público, para conhecimento dos interessados que, 
conforme dispõe a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com adjudicação Menor Preço por 
Lote, sob a forma de execução indireta e a necessidade de pronto atendimento no 
menor tempo a cada solicitação. 
 
1 DO OBJETO. 
 
Constitui objeto do presente certame a aquisição de um ventilador de combate a 
incêndios, para utilização do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR de Ituporanga, 
conforme Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, que acompanha este 
edital.  
 
2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 
 
2.1 Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos.  
 
2.2 Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em 
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam 
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação, impedidos de contratar 
com a Administração Pública ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública.  
 
3 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 
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3.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências, protocolando o 
pedido até 03 dias úteis do recebimento da proposta ou impugnar o ato convocatório do 
presente pregão, na Avenida Jorge Lacerda, nº 1180, Centro, Vidal Ramos, Estado de 
Santa Catarina, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
  
3.2 Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame.  
 
4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO.  

 
4.1 Cada licitante deverão apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: Proposta 
de Preços e Habilitação.  
 
4.2 Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome da licitante, o número e o objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de 
Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir:  
 
4.2.1- Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:  
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 
LICITANTE: ___________________________________  
CNPJ:  
ENVELOPE Nº 01 ( PROPOSTA DE PREÇOS )  
 
 
4.2.2 -Envelope contendo os Documentos de Habilitação  
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018 
LICITANTE: ___________________________________  
CNPJ:  
ENVELOPE Nº 02 ( DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO )  

 
 
4.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 
competente, ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
4.4 O Fornecedor deverá apresentar inicialmente, Declaração de que é Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), enquadrada  na forma da Lei 
Complementar 123/2006,  IN  103/2007 do Departamento Nacional de Registro do 
Comercio  (DNRS),  sob pena de ser desconsiderada tal condição. 



4.5 O Grupo de Apoio, Pregoeiro ou membro da comissão de licitações considerará 
como prazo de validade das certidões, 90 (noventa) dias contados da data da emissão, 
salvo se outro prazo já estiver expresso no próprio documento.  
 
 
5 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE No 01).  
 

 
5.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante por item de 

forma que atenda aos seguintes requisitos: 
 
a) no interior do envelope, e ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, em 
papel timbrado da licitante ou identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, sem 
ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com o valor expresso em 
algarismos e /ou por extenso, devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada 
por quem de direito;  
 
b) No envelope: razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual ou 
Municipal.  
 
c) No envelope: Número do Pregão Presencial.  
 
d) Descrição do Objeto da Licitação, obedecidas às especificações constantes no edital.  
 
e) Preços ofertados pelos produtos, especificando valores unitários dos itens em moeda 
corrente nacional, especificando marca, unidade do bem especificado, incluindo os 
tributos e transportes.  
 
f) Prazo de entrega: 30 dias após autorização de fornecimento. 
 
g) Declaração que está ciente do conhecimento do edital e concorda com todas as 
suas condições.  
 
h) Declaração dando ciência que os preços propostos serão de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
 
i) Declaração de que está ciente de que não respeitando os prazos de entrega, 
estarão sujeitas as multas conforme item determinado.  
 
j) Local, data, assinatura e identificação do signatário.  
 
h) A Marca deverá ser informada. 
 
6 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE No 2).  

 
6.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes 

documentos:  
 
I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 



II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores; 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 

IV. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS; 
V. Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da 

União (Negativa ou com efeitos de Negativa), podendo ser apresentada em 
conjunta ou individual; 

VI. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente; 
VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente; 

VIII. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS; 

IX. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitida 
via internet, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

X. Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (CNDT) 
XI. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos 

executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 
(dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 
partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.  

XII. Será assegurado a ME ou EPP, que tenha exercido o direito de preferência, e que 
apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias 
úteis contados a partir da notificação do pregoeiro, prorrogável por igual período, 
a pedido da interessada e a critério do pregoeiro, para a necessária 
regularização, ultrapassando esse prazo decai o direito, se não apresentar a 
documentação  esta  sujeito as sanções  cabíveis. 

XIII. Alvará de localização e Funcionamento. 
 
 
7 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (PARA REPRESENTANTES 
PRESENTES NA SESSÃO DO PREGÃO). 
 

 
7.1 A licitante que estiver presente na sessão, deverá se apresentar para 
credenciamento junto o Pregoeiro por meio de um representante devidamente munido 
de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.  
 
7.2 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada.  
 
7.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
 
I - documento oficial de identidade do representante da licitante; 
 
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome da licitante (conforme anexo III); ou documento no qual estejam expressos 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura.  



 
III -apresentar declaração, como condição obrigatória para participação da licitação, 
conforme anexo IV, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação.  
 
7.3.1  Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”.  

 
7.3.2  Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato 
social).  
 
7.4 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação do representante, podendo a empresa participar 
no presente certame, todavia sem a faculdade de efetuar lances e manifestar interesse 
na interposição de recursos.  
 
7.5 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. Não 
será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante.  
 
8  DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 
 
8.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes das 
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos 
representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e 
rubricados nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para 
habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes. 
  
8.2 Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início a abertura dos envelopes.  
 
8.3 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo 

feita a sua conferência e posterior rúbrica.  
 
8.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 
10 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

 
 
9.1 No julgamento serão levados em consideração o critério de seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração, determinando que seja classificada a licitante que 
apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital e oferecer, pelo valor 
por item, o menor preço.  
 

9.2 Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de 
vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à 
disposição de todos os concorrentes.  

 
9.3 Caso o menor lance seja ofertado por uma ME ou EPP, o pregoeiro abrirá a etapa de 
negociação. 



 
9.4 Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma ME ou 
EPP e se houver proposta apresentada por ME OU EPP, igual ou até 5% superior à 
melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma: 
 
9.5 Será oportunizado o exercício do direito de preferência a ME ou EPP, que consiste 
na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor 
classificada que não se enquadra como ME ou EPP. 
 
9.6 O novo valor proposto pela ME ou EPP, deve ser apresentado após o encerramento 
da fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do pregoeiro, 
sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
9.7 A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do 
mecanismo de prorrogação dos lances, sendo permitido apenas à ME ou EPP, apta a 
exercer o direito de preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado 
pela empresa melhor classificada que não se enquadra como ME ou EPP. 
 
9.8 Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP, o pregoeiro passa à etapa de 
negociação, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para 
cada etapa deste certame. 
 
9.9 Caso a ME ou EPP não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências 
do edital serão convocadas as ME ou EPP, remanescentes, cujas propostas se 
enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido, obedecida a ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a 
identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital. 
 
9.10 Na hipótese de nenhuma ME ou EPP, exercer o direito de preferência ou não 
atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como ME ou EPP, que 
apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se 
com ela a fase de negociação. 
 
9.11 Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a 
conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, 
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando 
obter preço melhor, observado todas as exigências estabelecidas anteriormente para o 
tratamento diferenciado das ME ou EPP.  
 
9.12 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço 
não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito 
de preferência estabelecido para as ME ou EPP, verificando sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 
ela adjudicada o objeto desta licitação. 
 
9.13 O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, em ordem 
decrescente de valor.  
 



9.14 A desistência em apresentar lance verbal, quando feita à convocação pelo 
Pregoeiro, implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances, no 
mesmo item. 
 
9.15 Caso não mais se realizem lance verbal será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.  
 
9.16 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados 
pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo 
motivadamente a respeito.  
 
9.17 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições habilita tórias.  
 
9.18 Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a 
licitante vencedora. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e será adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente 
licitação.  
 
9.19 Na hipótese de qualquer licitante apresentar recurso, depois de decididos os 
recursos, o senhor Prefeito Municipal da Cidade de Vidal Ramos procederá à 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.  
 
9.20 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilita 
tórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame.  
 
9.21 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido 
preço melhor. 
 
 
10 – DO FORNECIMENTO DO MATERIAL  
 
 
10.1 – O fornecimento do material, objeto do presente Processo Licitatório, deverá ser 
efetuado no local onde a Administração do Município de Vidal Ramos, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do objeto do referido Processo 
Licitatório. 
 
10.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o material ou executar o 
serviço licitado dentro do prazo estabelecido pela Administração Municipal caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
11 DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS. 
 
11.1 A empresa Adjudicatária fica obrigada a: 
 



a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e 
expressa anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da 
Administração.  
 
12    DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

  
12.1 – Os computadores, notebooks, no-breaks, objeto deste Processo Licitatório, terão 
seu recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Administração através de um 
funcionário da Secretaria do município, designado para essa tarefa. Após a verificação 
da qualidade (conforme especificado no edital) e quantidade que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 
13 DO PAGAMENTO. 
 

13.1 O pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das Notas Fiscais, 
em até 20 dias após o recebimento do material. 
 
OBS: Assim que emitir a nota eletrônica favor encaminhar para o seguinte e-mail 
notaeletronicavidalramos@gmail.com arquivo XML e PDF. 
  
14  DAS PENALIDADES. 
 
14.1 Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso 
injustificadamente será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, garantido o 
direito ao contraditório e a ampla defesa.  
 
14.2 As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8666/93 e Lei 126/2006 
e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, 
conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação.  
 
14.3 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais;  
 
14.4 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia 
defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:  
 
I - advertência;  
 
II – multa(s), que deverá (ao) ser recolhida(s):  
 
a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por 
descumprimento dos prazos da entrega das mercadorias especificadas neste Edital, 
limitado a 03 (três) dias de atraso;  
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b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer 
condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na 
reincidência.  
 
c) Pela inexecução total ou parcial do edital, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a Contratada as sanções previstas nos incisos I,III e IV do art. 87 da Lei 
8.666/93 e 9.648/98, e multa de 15% sobre o valor total do contrato.  
 
14.5.1 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las 
judicialmente.  
 
14.5 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87, da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que praticarem 
os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.  
 
14.6 Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla 
defesa.  
 
15 DAS DOTAÇÕES. 
 
15.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento 
vigente: 
 
Secretaria da Administração 
4.4.9.0.5.2.3.4.00.00.00.00.00 (119) 
 
 
16  DO RECURSO. 

 
16.1 Ao final da sessão, qualquer licitante interessado deverá, na forma da Lei, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso com registro em ata 
da síntese das suas razões, no que lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso,  no qual poderá juntar memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  
 
16.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso.  
 
16.3 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
senhor Prefeito Municipal homologará o resultado da licitação.  
 
16.4 A intimação dos atos, excluindo-se as penas de advertência e multa de mora, 
será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado e Jornal de Circulação 
Estadual. 
 
16.5 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.  
 
 
17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 



17.1 O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
 
17.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo.  
 
17.3 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração e a segurança da contratação.  
 
17.4 Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até o prazo de aplicação do 
registro de preços, tendo por exceção quando for devidamente comprovado a 
necessidade de reequilíbrio econômico financeiro, mediante apresentação dos 
competentes documentos comprobatórios. 
 
17.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
contratação.  
 
17.6 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 
competente o juízo da Comarca de Ituporanga, no Estado de Santa Catarina.  
 
17.7 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, 
anteriormente estabelecidos.  
 
17.8 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, o Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Vidal 
Ramos, até 03(três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, as 
quais serão respondidas, igualmente por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
por meio de circular encaminhada a todos os interessados. 
 
17.9 Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (47) 3356 -2300 ou 
através do e-mail compras@prefeituravidalramos.com.br   
 
17.10 Cópias do Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no endereço 
da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos na Avenida Jorge Lacerda, nº 1180, Centro, 
Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina. 
 
 

Vidal Ramos/SC, 28 de setembro de 2018 
 
 

 
 

VÂNIO CESAR PETRI 
PREFEITO MUNICIPAL INTERINO 

 
 
 

mailto:compras@prefeituravidalramos.com.br


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2018 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTO DE PREÇO Nº. 61/2018 

 
ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX 

 
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
DE XXXXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS – 
SC E A EMPRESA........ 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS - SC, neste ato representado pelo seu gestor, a 
Prefeito Municipal – xxxxxxxxxxxx, denominada CONTRATANTE e de outro lado, a Empresa: 
XXX neste ato representada por seu Preposto, Sr. XXX, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTACAO LEGAL 
 

O presente contrato tem por ato originário, o regular processo licitatório, representado pelo 
Pregão n° XX/XXXX, em conformidade com os critérios estipulados pelo art.54, Inciso 1°, da Lei 
Federal n°. 8666/93, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
O objeto deste contrato é a aquisição, pela CONTRATANTE, 
____________________________. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

Este contrato será cumprido, no máximo, conforme edital e de acordo com os seguintes sub 
itens: 
 
3.1. O Responsável pela certificação de recebimento fará a fiscalização dos materiais e 
realizarão a conferência dos mesmos, se estão dentro das condições exigidas no Edital. 
 
3.1.1. Os materiais não aceitos serão rejeitados, devolvidos e deverão ser substituídos 
imediatamente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após notificação da empresa via e-mail, 
ou contato telefônico. 
 
3.1.2. Os materiais que forem recusados deverão ser substituídos IMEDIATAMENTE, sem 

qualquer ônus para a Administração. 
 
3.1.3. Se a substituição dos produtos cotados não for realizada no prazo IMEDIATO, a 

CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei. 
 
3.2. O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da 
empresa pela qualidade e características dos produtos entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer 
irregularidades detectadas quando da utilização dos produtos, durante o prazo contratual. 
 
Parágrafo Primeiro: As quantidades estipuladas no edital de licitação, tipo pregão são por 

estimativa com previsão de entrega fragmentada de acordo com o consumo, mediante 
requisição prévia, os materiais deverão ser entregues na data estipulada na autorização de 
fornecimento, sendo admitido um prazo máximo de tolerância de até XX horas. 
 



Parágrafo Segundo: os materiais integrantes vencidos serão entregues e faturados na mesma 

ocasião, sob pena de não serem aceitos pela administração Pública. 
 
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar os materiais objeto deste contrato, 

nas especificações, com data de validade compatível e de acordo com os respectivos preços 
determinados pelo edital de licitação, nas quantidades solicitadas pela CONTRATANTE, nas 
datas estipuladas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento emitida pela contratante. 
 
Parágrafo Quarto: A entrega deverá ser efetuada nas ________________________________ 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
 
4.1. Fornecer os materiais, observando as exigências da Secretaria de ___________, quanto à 
qualidade, embalagem e quantidades previstas no edital; 
 
4.2. Entregará dentro do prazo estabelecido e nas quantidades solicitadas, na autorização de 
fornecimento, sob pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força 
maior; 
 
4.3. Transportar e entregar o objeto contratado por sua conta e risco, inclusive fretes, 
embalagens, carga e descarga; 
 
4.4. Responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus empregados a Secretaria e/ou 
terceiros; 
 
4.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
4.6. Efetuar a entrega dos itens, de acordo com as condições e prazos propostos, dentro do 
prazo de validade mínimo exigido neste edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

5.1. A Secretaria de Obras, através de representante e a qualquer tempo, terá acesso à 
inspeção do material a ser entregue pelo fabricante ou fornecedor, verificando as condições de 
atendimento à proposta; 
 
5.2. A Secretaria de Obras através por servidor responsável está autorizada a receber os 
materiais e fiscalizar o padrão de qualidade dos materiais fornecidos. 
 
5.3. Efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula oitava deste contrato 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

6.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a conta do Município, através 
dos recursos orçamentários e financeiros da Prefeitura Municipal na Dotação Orçamentária: 
3.3.9.0.3.9.00.00.00.00.00  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO 
 



7.1. Estima-s e o v a l o r d o p r e s e n t e c o n t r a t o e m R $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
. . . . . . 
(...........................................................................................). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
8.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento, objeto do presente contrato, 
observadas as seguintes condições: 
 
8.1.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, após emissão da Nota Fiscal e 
recebimento dos materiais, correspondente ao solicitado no edital e expressa na autorização de 
fornecimento emitida para a empresa licitante vencedora. 
 
8.1.2. Efetuar o desconto devido, conforme estabelecido na cláusula 9.3, do presente contrato, 
quando ocorrer atraso INJUSTIFICADO na entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E PENALIDADES 
 

9.1. Á CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada, conforme o caso, as seguintes sanções, 
sem prejuízo da reparação dos danos causados pelo infrator: 
 
9.1.1. Não mantiver a proposta, lance ou oferta; 
 
9.1.2. Não celebrar o contrato ou instrumento equivalente; 
 
9.1.3. Falhar ou fraudar a execução do contrato; 
 
9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo. 
 
9.2. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 
 
11.1.1. Multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor adjudicado, até no máximo de 20% 
(vinte por cento), quando a proponente, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo 
estabelecido, a obrigação assumida; 
 
11.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total vencido; se a proponente vencedora não 
entregar o objeto desta licitação; 
 
9.3. Multa de mora, diária de 0,03%(zero vírgula zero três por cento) nos primeiros 05(cinco) dias 
de atraso na entrega; e de 0,10%(zero vírgula dez por cento) do sexto dia em diante, calculada 
sobre o valor total da Autorização de Fornecimento, por impontualidade no cumprimento das 
obrigações pactuadas, exceto se motivada, comprovadamente, por causo fortuito ou motivo de 
força maior. 
 
9.4. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 
ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 
conforme estatui o art. 87, inciso III, da lei federal 8.666/93. 
 
9.5. Ter declarada a Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
Parágrafo Primeiro: a penalidade prevista no ‘caput’ deste artigo será imposta após regular 

procedimento, garantidos a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da notificação. 
 



Parágrafo Segundo: da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o 
julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem 
motivos para rescisão do Contrato às situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 
79, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
§ 1 º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, a 
Juízo da Administração, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação judicial. 
 
§ 2 º - No caso de rescisão do Contrato, a Administração fica obrigado a comunicar tal decisão à 
Contratada, por escrito, no mínimo com 5 (cinco) dias de antecedência. 
 
§ 3 º - Na ocorrência da rescisão prevista no ‘caput’ desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre o 

Contratante, em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do art. 79, da Lei 8.666/93 
e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

As partes elegem o Foro de Ituporanga – SC, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas, abaixo assinadas. 
 
 
Vidal Ramos,...... de .........................de 2018. 
 
 
 
 
_______________________________                     __________________________ 
xxxxxxxxxxx                                                   EMPRESA ................  
Contratante                                                  Contratada 
 
 
Testemunhas:  
1._____________________________   2. _________________________ 
CPF:                                                          CPF: 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 

 Qtd  Descrição Valor. 
Unit. 

Valor Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Und 

VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA (TURBO 
VENTILADOR) PARA COMBATE A INCÊNDIO 
ESTRUTURAL: 
 
a) Motor a gasolina de no mínimo 5,0 CV e quatro tempos, 
com disposição horizontal de eixo de manivela 
(virabrequim) com acoplamento direto à hélice, construído 
de tal forma que sua parte frontal promova o 
direcionamento do ar formando um cone de ângulo mais 
fechado; 
 
b) O cone de ar produzido deve proporcionar um potente 
arrastamento de turbo ventilação, de forma que, quando 
em funcionamento, a fumaça não retroceda parte posterior 
do ventilador, por consequência não alcance o operador do 
aparelho; 
 
c) Parte frontal e traseira da carenagem: grades que 
impeçam a entrada acidental de objetos comuns na cena 
de combate a incêndio, mas que não obstruam o fluxo de 
ar. As grades deverão estar em conformidade com a 
Diretiva 2006/42/CE de 17 de junho de 2006, relativa às 
maquinarias e a norma EN ISO 13857 2008-06; 
 
d) O suporte do conjunto hélice/carenagem/motor é 
montado sobre um suporte que permita o direcionamento 
do fluxo de ar, ou seja, permita que o conjunto tenha seu 
ângulo de inclinação ajustado automaticamente no 
momento que for preparado para utilização; 
 
e) Esse suporte deverá ser dotado de duas rodas na parte 
traseira facilitando dessa forma o transporte. Na parte 
dianteira e traseira sapatas de borracha que impeçam a 
movimentação involuntária do ventilador devido à vibração 
quando este é acionado. Na parte superior alça dobrável 
para transporte. 
 
f) Dimensões máximas totais: 60 cm (Largura) x 60 cm 
(Altura) x 50 cm (Profundidade) ; 
Peso máximo sem combustível: 43 Kg;  
Produção mínima de fluxo de ar: 43.000 m3/h, a uma 
distância de 4 metros, comprovado por certificação AMCA 
240-06; 
Autonomia mínima de: 1 hora e 50 minutos;  
Nível máximo de ruído a 3 m de distância: 96,5 dBA; 

 
 
 
 
 
 
 
 

25.200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

25.200,00 



 
g) O ventilador deve possuir certificação AMCA 240-06; 
 
h) Deverá vir instalado aparelho contador de horas  de 
trabalho (horímetro) para controle e programação das 
manutenções preventivas do equipamento; 
 
i) Deverá vir instalado nebulizador de água acoplável ao 
chassi do ventilador com conexão storz de 1 e ½ polegada 
para resfriamento do ambiente em operações de combate 
a incêndio estrutural; 
 
j) A empresa a ser contratada deve possuir credenciamento 
junto à empresa fabricante para fins de garantia através de 
carta de representação; 
 
k) O ventilador deve possuir garantida mínima de 2 anos 
contra defeitos de fabricação, salvo se a empresa 
fabricante já oferece período maior associado ao produto; 
 
l) Validade útil não pode ser inferior a 2 anos, a contar da 
data do recebimento; 
 
m) Documentação técnica: 
 
- Declaração CE do fabricante do equipamento em 
conformidade com a Diretiva Europeia 2006/42/CE de 17 
de junho de 2006; 
 
- Certificado que comprove o atendimento das exigências 
referentes à vazão do fluxo de ar, segundo teste da norma 
AMCA 240-06; 
 
- Somente serão aceitos documentos originais ou cópias 
autenticadas; 
 
- Documentos apresentados em idioma estrangeiro 
deverão ser autenticados pelo serviço diplomático brasileiro 
no país de origem, além de serem traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe 
Art. 224 do Código Civil Brasileiro e Art. 156 e Art. 157 do 
Código de Processo Civil Brasileiro, excetuando-se apenas 
as expressões estritamente técnicas que não possuam 
tradução compatível no vernáculo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2018 
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ANEXO III 
 
 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 
 

 

Razão Social: ____________________________________________________________. 

Endereço: ________________________________________________________________. 

Cidade: ________________Estado: __________ CEP: _____________________. 

Telefone: (______) ______________________ Fax: (______) _______________________ . 

Nome da pessoa para contatos: ______________________________________________. 

Telefone: (______) _____________________ E-mail: _________________________. 

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: _______________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: _________________________________________. 

RG : ___________________________ CPF: ______________________________. 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico 

para assinatura do contrato. 

 

Data: 

 
_______________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 
 
 
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com 

os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão 
a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não 
apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 
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ANEXO IV 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta) 
 

Nome da Proponente: 
Endereço: 
Telefone/Fax: 
CNPJ/MF: 
Banco: (BANCO DO BRASIL)               Conta Corrente: 
Agência:                                                                              Cidade: 
* as empresas que não possuem conta nos bancos acima especificados deverão atentar-se para 
a cobrança de TED (Transferência Eletrônica Disponível). 
 

Conforme estipulado nos itens do edital e suas especificações, propomos: 
 

Nº. Q. UND CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 
PREÇO 
UNIT. 

TOTAL 

1 1 UND 

VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA 
(TURBO VENTILADOR) PARA COMBATE 
A INCÊNDIO ESTRUTURAL: 
 
a) Motor a gasolina de no mínimo 5,0 CV e 
quatro tempos, com disposição horizontal de 
eixo de manivela (virabrequim) com 
acoplamento direto à hélice, construído de tal 
forma que sua parte frontal promova o 
direcionamento do ar formando um cone de 
ângulo mais fechado; 
 
b) O cone de ar produzido deve proporcionar 
um potente arrastamento de turbo ventilação, 
de forma que, quando em funcionamento, a 
fumaça não retroceda parte posterior do 
ventilador, por consequência não alcance o 
operador do aparelho; 
 
c) Parte frontal e traseira da carenagem: 
grades que impeçam a entrada acidental de 
objetos comuns na cena de combate a 
incêndio, mas que não obstruam o fluxo de 
ar. As grades deverão estar em 
conformidade com a Diretiva 2006/42/CE de 
17 de junho de 2006, relativa às maquinarias 
e a norma EN ISO 13857 2008-06; 
 
d) O suporte do conjunto 
hélice/carenagem/motor é montado sobre um 
suporte que permita o direcionamento do 
fluxo de ar, ou seja, permita que o conjunto 
tenha seu ângulo de inclinação ajustado 
automaticamente no momento que for 
preparado para utilização; 
 

  



e) Esse suporte deverá ser dotado de duas 
rodas na parte traseira facilitando dessa 
forma o transporte. Na parte dianteira e 
traseira sapatas de borracha que impeçam a 
movimentação involuntária do ventilador 
devido à vibração quando este é acionado. 
Na parte superior alça dobrável para 
transporte. 
 
f) Dimensões máximas totais: 60 cm 
(Largura) x 60 cm (Altura) x 50 cm 
(Profundidade) ; 
Peso máximo sem combustível: 43 Kg;  
Produção mínima de fluxo de ar: 43.000 
m3/h, a uma distância de 4 metros, 
comprovado por certificação AMCA 240-06; 
Autonomia mínima de: 1 hora e 50 minutos;  
Nível máximo de ruído a 3 m de distância: 
96,5 dBA; 
 
g) O ventilador deve possuir certificação 
AMCA 240-06; 
 
h) Deverá vir instalado aparelho contador de 
horas  de trabalho (horímetro) para controle 
e programação das manutenções 
preventivas do equipamento; 
 
i) Deverá vir instalado nebulizador de água 
acoplável ao chassi do ventilador com 
conexão storz de 1 e ½ polegada para 
resfriamento do ambiente em operações de 
combate a incêndio estrutural; 
 
j) A empresa a ser contratada deve possuir 
credenciamento junto à empresa fabricante 
para fins de garantia através de carta de 
representação; 
 
k) O ventilador deve possuir garantida 
mínima de 2 anos contra defeitos de 
fabricação, salvo se a empresa fabricante já 
oferece período maior associado ao produto; 
 
l) Validade útil não pode ser inferior a 2 anos, 
a contar da data do recebimento; 
 
m) Documentação técnica: 
 
- Declaração CE do fabricante do 
equipamento em conformidade com a 
Diretiva Europeia 2006/42/CE de 17 de junho 
de 2006; 
 
- Certificado que comprove o atendimento 
das exigências referentes à vazão do fluxo 
de ar, segundo teste da norma AMCA 240-
06; 
 
- Somente serão aceitos documentos 
originais ou cópias autenticadas; 
 
- Documentos apresentados em idioma 



estrangeiro deverão ser autenticados pelo 
serviço diplomático brasileiro no país de 
origem, além de serem traduzidos para o 
idioma oficial do Brasil por tradutor 
juramentado, conforme dispõe Art. 224 do 
Código Civil Brasileiro e Art. 156 e Art. 157 
do Código de Processo Civil Brasileiro, 
excetuando-se apenas as expressões 
estritamente técnicas que não possuam 
tradução compatível no vernáculo. 
. 

 

 
 
 
 
 

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, 
diretos ou indiretos, houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação, obrigações patronais como: salário, férias, 13º 
salário, INSS, FGTS trabalhistas e quaisquer outras que forem dívidas relativas aos serviços, 

serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora;  

 
 
 

Prazo de validade da presente proposta 60(sessenta) dias  
 

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo 
desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nr. 8.666/93 com suas 
alterações. 
 
 
 
Data: 
Assinatura: 
Nome: 
RG:                                                                      CPF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2018 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTO DE PREÇO Nº. 61/2018 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

Declaro que a empresa _________________ inscrita no CNPJ nº _______________, por 
intermédio de seu representante legal Sr. (a)_________________ portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ______________ CPF nº _________________. 
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 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: A empresa emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 
_______________________, _______ de _________________________ de 2018. 
 
________________________________ 
Representante Legal 
 

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



 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2018 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTO DE PREÇO Nº. 61/2018 

 
ANEXO VI 

 
 
 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

 

A empresa ________________________, com sede na ___________________________, 

C.N.P.J. sob nº __________________, representada pelo Sr. _______________________, 

CREDENCIA o Sr. _______________________, ______________________(CARGO), portador 

do R.G. _____________________ e C.P.F. nr. ________________________, para representá-la 

perante a Prefeitura Municipal de Vidal Ramos em licitação na modalidade Pregão Presencial 

n° 61/2018 podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 

certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 
NOME: 
R.G.: 
CARGO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 74/2018 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTO DE PREÇO Nº. 61/2018 

 
ANEXO VII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(pode ser preenchida para entrega) 

 
A empresa _________________________, com sede a ____________________________, 

CNPJ sob nº __________________, por seu representante Sr. _______________________, RG 

nr. _________________________ e C.P.F. nr. _______________________________, declara 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

 
________________________, ______ de _______________ de 2018. 
 
________________________________________ 
Empresa: 
Representante legal: 
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