
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 
Setor de Compras 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 
 

 
OBJETO: Constitui objeto do presente certame Eventual Aquisição de cartucho preto e colorido 
original ou similar e toner original ou similar para utilizar nas impressoras do Fundo Municipal de 
Saúde e Prefeitura, a entrega será fragmentada, conforme a necessidade. 
 

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE 

LICITAÇÃO, e pelo seu pregoeiro designado pela PORTARIA Nº. 005/2019 de 08/01/2019 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 

PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº. 85/2020 -  PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇOS nº. 39/2020, do tipo MENOR LANCE 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. 7.892 

DE 23 DE JANEIRO DE 2013, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando-

se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 08h30min do dia 22 de 

outubro de 2020  

 

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: Ás 08h30min do dia 

22 de outubro de 2020, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Gabinete do Prefeito. 

 

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) 3356-2300, e-mail: compras@vidalramos.sc.gov.br  

 

Vidal Ramos (SC), 08 de outubro de 2020 

 

 
 

EDUARDO THECHRIN 
Pregoeiro 
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Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 
Setor de Compras 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 
 

 
OBJETO: Constitui objeto do presente certame Eventual Aquisição de cartucho preto e colorido 
original ou similar e toner original ou similar para utilizar nas impressoras do Fundo Municipal de 
Saúde e Prefeitura, a entrega será fragmentada, conforme a necessidade 
 
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o 22/10/2020, às 08:30 hrs. 
 
ABERTURA DA ETAPA DE LANCES: DIA 22 DE JULHO DE 2020, ÁS 08:30 hrs. 
 
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: 3.3.90.30.1.6.00.00.00.00.00   
 
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°.265/2019, 
13/12/2019, 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, Lei Complementar 
123/06 e Lei Complementar 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e suas alterações posteriores, 
vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS, com adjudicação Menor Preço por item, sob a forma de 
execução indireta e de acordo com a necessidade. 
 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Previsto pelo Artigo 15 da Lei 8.666/93, regulamentado através do Decreto nº. 3.525/2007, onde se 
encontra estipulado sistema de controle e atualização dos preços registrados. Este registro de 
preços terá validade de um ano. 
 
ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO 
PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO. 
 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente certame Eventual Aquisição de cartucho preto e colorido original 
ou similar e toner original ou similar para utilizar nas impressoras do Fundo Municipal de Saúde e 
Prefeitura, a entrega será fragmentada, conforme a necessidade. 
 
2. DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. A CONTRATANTE, a cada pedido de fornecimento, especificará formalmente a quantidade 
necessária do objeto contratado. Quantitativo indicado por estimativa de acordo com a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos e do Fundo Municipal de Saúde de Vidal 
Ramos. A entrega deverá ocorrer de maneira fragmentada, mediante requisição prévia a ser 
explicada pelo setor competente. Uma vez expedida à realização, a entrega deverá ocorrer no 
prazo de 05 dias uteis,  pois não estocamos esse tipo de produto. 
 

mailto:compras@prefeituravidalramos.com.br
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2.2. A existência do preço registrado não obriga o Município de Vidal Ramos a firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência 
em igualdade de condições. 
 
3 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
3.1. No dia, hora e local designado neste Edital, inicialmente, receberá os envelopes contendo as 
propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, 
fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 
 
 
3.1.1. Pregão nº. 39/2020 
          Prefeitura Municipal de Vidal Ramos – SC 
          Envelope nº. 01 – Proposta Comercial 
          Identificação da empresa proponente 
 
3.1.2. Pregão nº. 39/2020 
          Prefeitura Municipal de Vidal ramos – SC 
          Envelope nº. 02 – Documentação 
          Identificação da empresa proponente 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro com apenas 
um representante legal que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, será o único admitido a intervir nas fases do pregão, respondendo 
por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
                                              
4.2. Por credencial entende-se: 
 
a) Habilitação do representante com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, mediante instrumento 
público de procuração ou instrumento particular, acompanhado do documento, descrito na 
alínea a seguir, para aferir-se a capacidade do outorgante; 
 
b) Documento comprobatório de capacidade para representar a empresa por intermédio de 
Contrato Social ou equivalente – inclusive o Certificado de Condição de Microempreendedor 
Individual -, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de titular da mesma. 
 
b.1) No caso dos documentos acima, deverão ser encaminhados de forma autenticada ou 
apresentada fotocópia e original para conferência; sendo que no caso de apresentação de 
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, este documento, mesmo sem 
autenticação, poderá ter sua autenticidade verificada via Portal do Empreendedor 
(www.portaldoempreendedor.gov.br) ou por outra forma de diligência legalmente permitida. 
 
4.3. O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente dos 
envelopes "PROPOSTA DE PREÇO" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO". 
 
4.4. A não apresentação do documento de titularidade (CONTRATO SOCIAL OU EQUIVALENTE) 
ou credenciamento ou a incorreção desses impedirá a empresa de participar da licitação. 
 
4.5. Na hipótese do representante legal da empresa licitante apresentar procuração pública, ainda 
assim deverá apresentar o CONTRATO SOCIAL OU EQUIVALENTE. 
 
4.6. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os 
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar certidão de 
enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 
103/2007, e declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 
3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
4.6.1. No caso de ser Empreendedor Individual, o Certificado de Condição de Empreendedor 
Individual substitui quaisquer documentos para comprovação aos Direitos existentes na Lei nº 
123/06 e outras que lhe fornaçam benefícios constitucionalmente assegurados. 
 
4.6.2. Todos os Direitos e vantagens existentes para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte serão fornecidas aos Empreendedores Individuais participantes do presente certame.  

 
4.7. As microempresas, empresas de pequeno porte e Empreendedores Individuais deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que este apresente alguma restrição, conforme artigo 43 da Lei Complementar 123/2006. 

 
4.8. § 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
 
5 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1. A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 01 deverá ser apresentada na forma e 
requisitos indicados nos subitens a seguir: 
 
a) Emitida, por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa; 
 
b) Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo 
da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame; 
 
c) Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, constando o valor unitário e total, em moeda 
corrente nacional, em algarismo e de preferência o valor total por extenso; 
 
c1) em caso de divergência entre os preços em algarismos e por extenso, serão levados em 
consideração os últimos, e entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro; 

 
c2) no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais; 
 
d) Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data – 
limite para a entrega dos envelopes. 
 
e) Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura; 
 
f) Conter a Marca do produto na proposta de preços; 
 

g) Apresentação de laudos emitidos por laboratório credenciados pelo 
INMETRO para os produtos (marcas) similares cotadas pela empresa, 
fica dispensado apresentação de laudos para as empresas que cotarem 
marcas originais do fabricante. 
 
Parágrafo Único — Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do 
Pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo constante 
do Anexo IV – Proposta de Preços, do presente edital. 
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6 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
6.1.1 - O Registro de Preço será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preço, na 
forma do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital. 
 
6.1.2 - A Ata de Registro de Preço resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura. 
 
 
7 - PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, desde que: 
 
7.1. Para habilitação entreguem os seguintes documentos: 
 
7.1.1. 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, ou 
ainda, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. (dispensado se apresentado no credenciamento). 
 
7.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
7.1.3. Regularidade Fiscal: 
 
7.1.3.1. Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal/INSS, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa; 
 
7.1.3.2. Prova de regularidade fiscal perante o FGTS, do domicílio ou sede da empresa; 
 
7.1.3.3. Prova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
 
7.1.3.4. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data 
não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 
 
Obs: considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 
de 1º de Abril de 2019, as certidões dos modelos “cível” e “falência e concordata e recuperação 
judicial” deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão 
ser apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade. 
 
7.1.3.5. Declaração de que entregará o material no prazo de 05 dias uteis após autorização de 
fornecimento, sem nenhum custo adicional de transportes até a Secretaria de Saúde, Prefeitura e 
Ginásio de Esportes. 
 
6.2. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação na 
imprensa oficial, nos termos da legislação. 
 
6.3. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro; 
 
6.4. No caso de Empreendedor Individual, quando houver mais de uma exigência que possa ser 
comprovada com um mesmo documento, utilizar-se-á os conceitos de desburocratização 
existentes na Lei nº 123/06 para não haver prejuízo em sua participação, desde que não afete a 
concorrência. 
 
 
7 – DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO 
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7.1. Aberta a Sessão, sendo esta declarada pelo pregoeiro, os interessados ou seus 
representantes, apresentarão DECLARAÇÃO (Anexo nº. VII) dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme anexo, e entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto. A partir desse momento não será permitida a participação de licitantes 
retardatários.  

 
7.2. Credenciamento das empresas. 
 
7.4. Recebimento dos envelopes de propostas de preço e de documentação de habilitação. 
 
7.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, análise da conformidade das 
propostas, cujos preços as possibilitem passar à fase de lances, com os requisitos estabelecidos 
no Edital e posterior rubrica das folhas. 
 
7.6. Divulgação, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, dos preços para registro em ata, bem como 
para conhecimento e acompanhamento por todos os presentes. 
 
7.7. Divulgação, pelo Pregoeiro, das propostas classificadas. Propostas de melhor preço e as com 
preços até dez por cento superiores a de menor preço. Não havendo pelo menos três propostas 
nessas condições, serão escolhidas as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 
7.1.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão 
estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a 
proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite 
de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço; 
 
7.1.2. Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
 
7.2. No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
 
7.2.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances; 
 
7.8. Em seguida o Pregoeiro dará início à etapa de lances verbais, convocando os licitantes 
classificados a apresentar lances verbais, os quais deverão ser formulados de forma sucessiva, 
em valores distintos e decrescentes, iniciando-se pela última empresa classificada. 
 
7.8.1. É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como superior ao menor preço 
praticado no momento do lance. 
 
7.8.2. Dos lances ofertados não caberá retratação, poderá o Pregoeiro estabelecer redução 
mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu 
lance. 
 
7.8.3. A apresentação dos lances é facultativa, sendo que a desistência por parte do(s) licitante(s), 
quando da convocação pelo pregoeiro, implicará na manutenção do último preço praticado. 
 
7.9. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
 
7.10. Abertura do envelope e análise da documentação de habilitação da empresa que ofertou o 
menor preço. 
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7.11. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo a 
habilitação do proponente na ordem de classificação.    
 
7.12. O Pregoeiro informa o resultado da análise e comunica que a proposta e a documentação da 
licitante vencedora encontram-se à disposição dos licitantes. 
 
7.13. Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº. 123/06 será assegurada 
a preferência de contratação para as a microempresa, empresa de pequeno porte ou 
Empreendedor Individual, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou Empreendedor Individual. 
 
7.14. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou Empreendedor Individual porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 
7.15. Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
I – a micro empresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
II – não ocorrendo a contratação da à microempresa, empresa de pequeno porte ou 
Empreendedor Individual, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas a microempresa, empresa de 
pequeno porte ou Empreendedor Individual, será realizada sorteio, entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.16. A microempresa, empresa de pequeno porte ou Empreendedor Individual mais bem 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos. 
 
7.17. O pregoeiro poderá negociar diretamente como o proponente para que seja obtido preço 
melhor. 
 
7.18. Não havendo manifestação oportuna de intenção de recorrer, o Pregoeiro adjudicará o 
objeto. 
 
7.19. Devolução dos envelopes de documentação de habilitação dos licitantes não participantes 
da fase de lances. 
 
7.20. Solicitação de nova planilha atualizada da empresa vencedora se for o caso, a ser fornecida 
no prazo de até 02(dois) dias úteis. 
 
7.21. Leitura da Ata e assinatura pelos licitantes presentes, pregoeiro e equipe. 
 
7.22. Encerramento da sessão. 
 
 
8 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
8.1 Para julgamento das propostas será adotado o critério de menor lance ofertado para os lotes. 
 
8.2. As propostas que estiverem acima do valor máximo estipulado no Anexo I - Termo de 
referência será desclassificado. 
 
8.3. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço do lote, e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 



 8 
relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VI do artigo n.º 11 do Decreto n.º 
3.555/2000. 
 
8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme 
disposto no inciso VII, do artigo 11, do mesmo Decreto. 
 
8.5. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços 
entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o 
desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão. 
8.6. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e 
prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação. 
 
8.7. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, 
obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores, nem cujo 
resultado aferido seja dízima, caso em que o mesmo será arredondado para menor. 
 
8.8. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.9. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço do item e o respectivo valor do preço máximo para a aquisição dos materiais. 
 
8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo 
critério de menor preço por lance, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado 
pelo Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
 
8.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender 
aos requisitos de habilitação, o  Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, na ordem de 
classificação, até a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive 
quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o 
objeto. 
 
8.13. Nas situações previstas nos subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para tentar obter preço melhor. 
 
8.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades estabelecidas neste Edital. 
 
8.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes. 
 
8.16. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os 
direitos dos demais licitantes. 
 
8.17. – A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado. 
 
 
9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
9.1. Tendo a licitante manifestada a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ela o 
prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
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9.2. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) 
dias consecutivos para apresentarem às contra-razões, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente; 
 
9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos; 
 
9.4. Decairá do direito de recorrer, o licitante que não se manifestar imediatamente e 
motivadamente no momento em que o Pregoeiro declarar o vencedor. 
 
9.5. O (s) recurso (s) será (ão) dirigido (s) à Prefeitura Municipal – e, por intermédio do Pregoeiro, 
será (ão) encaminhado (s) a Comissão de Licitação, para apreciação e decisão, no prazo de 05 
(cinco) dias. 
 
10 – DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 
10.1. Após a homologação do resultado, será emitida Autorização de Fornecimento de acordo 
com a necessidade da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos e encaminhada à empresa vencedora 
dos itens, estabelecendo a data da entrega e as quantidades a serem entregues. Uma vez 
expedida à realização, a entrega deverá ocorrer no prazo de 05 dias uteis em regime de 
prioridade, sem a necessária espera em possíveis filas de atendimento.  
 
10.2. Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar, no prazo e condições 
estabelecidas a Autorização de Fornecimento, a licitante subseqüente na ordem de classificação, 
será notificada para fazê-lo nas condições por ela proposta, ocasião em que será realizada nova 
Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, 
diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
11 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
11.1. O recurso orçamentário correrá por conta de verba própria do orçamento vigente, na 
seguinte Modalidade de Aplicação: 3.3.90.30.1.6.00.00.00.00.00   
 
12 – DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. Homologado o procedimento, será adjudicado o seu objeto aos três primeiros classificados 
por lote; 
 
12.2. Os preços unitários das três melhores propostas por lote serão registrados na ordem de 
classificação da Licitação; 
 
12.3. A Assessoria Jurídica convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de 
Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de 
preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidades. 
 
12.3.1. O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Assessoria Jurídica. 
 
12.4. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá 
convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de 
Registro de Preços e efetuar os serviços ao respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses: 
 
12.4.1. Inexecução contratual pelos primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente 
cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior, e; 

 
12.4.2. Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do 
segundo classificado. 
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12.5 Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de 
inexecução contratual; 
 
12.6 A existência do preço registrado não obriga o Município de Vidal Ramos a firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência 
em igualdade de condições; 
 
12.7 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações 
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666 / 93 e suas alterações e nos artigos 16 e 17 
do Decreto Municipal nº 136/2005 e suas alterações; 
 
13 – DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos materiais e emissão da 
respectiva nota fiscal. 
 
13.2 - O efetivo fornecimento do produto será certificado pelo servidor designado, mediante atesto 
na nota fiscal, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento. 
 
13.3 - Havendo qualquer incorreção de documentos a posteriori, o pagamento será sustado, até 
que a empresa adote as providências necessárias à regularização da situação. 
 
14 – DAS PENALIDADES 
 
14.1. Na falta de cumprimento por parte da proponente vencedora, sem justa causa, poderão ser 
aplicadas as seguintes penalidades: 
 
14.1.1. 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; 
 
14.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total vencido; se a proponente vencedora não 
entregar o objeto desta licitação; 
 
14.2. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, 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 União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até dois anos, e será descredenciado nos 
sistemas de Cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
das demais cominações legais. 
 
 
15 – DA RESCISÃO 
 
15.1. A rescisão do presente poderá ser: 
 
15.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
15.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração; 
 
15.1.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos 
prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 
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15.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do MUNICÍPIO, a rescisão 
importará em: 
 
15.2.1. Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO e seus órgãos 
descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
15.2.2. Declaração de Inidoneidade quando a VENCEDORA, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do 
MUNICÍPIO. 
 
A pena de Inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado à defesa do 
infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 
 
 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
16.1. A empresa vencedora obriga-se a: 
 
16.1.1. Aceitar acréscimos ou supressões que a Prefeitura Municipal de Vidal Ramos solicitar, até 
o limite estabelecido no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
 
16.1.2. Entregar os itens vencidos, de acordo com a necessidade da Prefeitura, em até 48 horas  
após o pedido, a serem entregues na Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, na Avenida Jorge 
Lacerda, 1180, Centro, sem nenhum custo adicional ao Município. 
 
17 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
17.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente 
vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 
 
17.2. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, 
anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação; 
 
17.3. Recusar o recebimento das mercadorias ou efetuar sua devolução, caso não apresentem as 
características descritas no Anexo IV deste edital. 
 
18 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
18.1. A licitante vencedora assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material 
que seus empregados venham a causar diretamente ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da 
obrigação. A CONTRATANTE ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a licitante 
vencedora e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos. 
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 
(quinze) minutos do horário previsto; 
 
19.2. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes 
farão constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da 
pessoa indicada para contatos: (Recomenda-se que a Proponente anexe à sua proposta a "folha 
de dados para elaboração do contrato", devidamente preenchida conforme o Anexo VI deste 
edital.) 
 
19.3. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), bem como disposições da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos); 
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19.4. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Minuta de Contrato; 
ANEXO II – Termo de Referência; 
ANEXO III – Folha de dados para elaboração de Contrato; 
ANEXO IV – Proposta Comercial; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de não empregar Menor; 
ANEXO VI – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO VII – Modelo de Declaração para Habilitação. 
ANEXO VIII – Modelo Declaração de Micro empresa e Empresa de pequeno porte. 
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR 
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO DE VIDAL RAMOS 
ANEXO X - DECLARAÇÃO Atestando que a empresa vencedora da Licitação não possui 
em seu quadro societário. 
 
19.5. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital deverão ser dirigidos à Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, no endereço Avenida 
Jorge Lacerda, 1180 – centro ou pelo telefone (47) 3356-2300 até 24 (vinte quatro) horas antes da 
data de abertura da LICITAÇÃO. 
 
19.7. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará 
aceitação das condições estabelecidas neste edital. 
 
E para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no Diário Oficial 
dos Municípios, no quadro de editais e no site do município. 
 

Vidal Ramos (SC), 08 de outubro de 2020 
 
 
 
 

 
 

ODILMAR DE SOUZA 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. ....... 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. .......... - PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTRO 
DE PREÇO Nº. .......... 

 
Aos ..... dias do mês de ...... de ....... o Município de Vidal Ramos, localizado na Avenida Jorge 
Lacerda, nº. 1180, Centro, CEP 88443-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.376/0001-34, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município, em face da classificação das propostas de preços – no 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ......... - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS nº. .........., tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas 
de preços, RESOLVE registrar os preços para aquisição de ar condicionados constantes no 
referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa 
........................., CNPJ nº. .................................., com sede à ............................., classificada com 
os respectivos itens e preços, conforme planilha abaixo. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

............................................................., constantes da proposta comercial referente ao 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. ........... 

 
1.2. Itens Homologados: 

 

............ 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência até ............., a partir de sua assinatura. 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Vidal 
Ramos não será obrigada a contratar o serviço referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo 
Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, 
ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, 
garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. Serão usuários do Registro de Preços todas as secretarias e fundos municipais. O preço 
ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado 
nesta ata, de acordo com a respectiva classificação no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
............. - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. ..............  
 
3.2. Para os itens de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e 
condições constantes do Edital do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ............. - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº.............., que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso.  
 
3.3. O preço unitário a ser pago pelo serviço será o constante da proposta apresentada, no 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ............. - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS nº. .............. pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
4.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada na Prefeitura Municipal de Vidal 
Ramos, sito a Avenida Jorge Lacerda, 1180, centro – Vidal Ramos – SC. Prazo de atendimento 
deverá ser imediato 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento dos materiais, será feito através de crédito em conta, no banco indicado pela 
Licitante, mensalmente, após a prestação dos serviços e apresentação da Nota Fiscal, 
devidamente liquidada pela pessoa indicada pela Secretaria. 
 
5.2. O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, através de ordem bancária 
indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e 
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação dos Serviços. 
 
5.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
na Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja 
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
6.1. O fornecimento dos materiais só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento. 
O fornecedor ficará obrigado a atender todas as autorizações de produtos durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a efetivação deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu 
vencimento. Os produtos deverão ser acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente 
encaminhado para o seguinte e-mail: notaeletronicavidalramos@gmail.com  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
7.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ............... - 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. ................, a Prefeitura Municipal de 
Vidal Ramos poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 
 
I – advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-
recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo 
da administração; 
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por descumprimento das 
obrigações estabelecidas no Edital do Pregão, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor dos serviços não prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicada oficialmente; 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, no caso de inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de 
Vidal Ramos pela não execução parcial ou total do contrato; 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
pelo o prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o fornecedor que ensejar o retardamento 
da execução do objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta 
cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
PARAGRAFO TERCEIRO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, 
quando for o caso, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a 
qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente; 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

mailto:notaeletronicavidalramos@gmail.com
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8.1. Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto na hipótese, devidamente comprovada, de ocorrência de situação prevista 
na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, ou em caso de redução dos preços 
praticados no mercado. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do 
inciso II, do art. 65 da Lei n. º 8.666/93. A Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a presente Ata e iniciar outro processo licitatório. Comprovada a redução dos preços 
praticados no mercado nas mesmas condições do registro, ou, definido o novo preço máximo a 
ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Prefeitura Municipal 
de Vidal Ramos para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 
 
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
 
9.1.1. Automaticamente: 
a - por decurso de prazo de vigência; 
b - quando não restarem fornecedores registrados; 
c - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público. 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado a contraditória e ampla defesa; 
 
9.1.2. A pedido, quando: 
a - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
b - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO - A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
 
9.1.3. Por iniciativa da Administração, quando: 
a - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
c- por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
d- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
e- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as autorizações de fornecimento 
decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
f- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
nesta Ata de Registro de Preço ou nas autorizações de compras dela decorrentes; 
 
PARAGRAFO TERCEIRO - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos no item 9.1.3 da Ata será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. 
 
PARAGRAFO QUARTO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Mural Público Municipal, considerando-se 
cancelado o preço registrado após 1(um) dia da publicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
10.1 Os itens, objetos da presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pela 
Secretaria de Administração. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou 
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11.1 Integra esta Ata, o edital do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ............... - PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. ............. e as proposta da empresa vencedora 
do certame supra numerado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
12.1 As partes elegem o Foro de Ituporanga – SC, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata. 
 
E, por estarem assim justas e registrado, assinam a presente em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma. 
 
 
Vidal Ramos, ........................... 
 
 
 
 
 
PREFEITURA VIDAL RAMOS               ................................................ 
CONTRATANTE                                                   CONTRATADA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 84/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 

ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

REGISTRO DE PREÇOS nº. 39/2020 – PREFEITURA  DE VIDAL RAMOS 

      
 

ITEM MODELO ML Quant. Marca VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 Cartucho de tinta 122 
Preto XL  

8.5ML 80 
 

192,30 15.384,00 

02 Cartucho de tinta 122 
Colorido XL  

7.5ML 60  197,30 11.838,00 

03 Cartucho de tinta  662 
Preto XL  

6.5 ML 80  122,26 9.780,80 

04 Cartucho de tinta  662 
Colorido XL  

8ML 60  146,00 8.760,00 

05 Cartucho de tinta  21  7ML 60  178,50 10.710,00 

06 Cartucho de tinta  21b  7ML 40  98,00 3.920,00 

07 Cartucho de tinta  22  6ML 60  182,90 10.974,00 

08 Cartucho de tinta  664 
Preto XL  

8,5 ML 40  144,30 5.772,00 

09 Cartucho de tinta  664 
Colorido XL  

8 ML 40  150,90 6.036,00 

10 Cartucho de tinta 27  11 ML 30  150,00 4.500,00 

11 Cartucho de tinta  28 
Colorido  

9 ML 30  205,00 6.150,00 

 
12 

Toner para máquina 
SAMSUNG D111S (ML 
2020/M2022/M2070) 
mínimo de impressão 1000 
páginas (compatível) 

 
UND 

 
80 

 95,00 7.600,00 

13 Toner SAMSUNG D111S 
ORIGINAL (ML 
2020/M2022/M2070) 

 
UND 

 
10 

 344,50 3.445,00 

14 Garrafa/refil de tinta para 
impressora Epson 
T664120-AL preto para 
L365, L375, L565, L575, 
L1300, L120, L380, L395, 
L396, mínimo de impressão 
7000 páginas 

 
UND 

 
4 

 88,80 355,20 

15 Garrafa/refil de tinta para 
impressora Epson 
T664120-AL CIANO para 
L365, L375, L565, L575, 
L1300, L120, L380, L395, 
L396 mínimo de impressão 
7000 páginas 

 
UND 

 
2 

 88,80 177,60 

 
16 

Garrafa/refil de tinta para 
impressora Epson 
T664120-AL MAGENTA 

 
 
UND 

 
 

2 

 88,80 177,60 
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para L365, L375, L565, 
L575, L1300, L120, L380, 
L395, L396 mínimo de 
impressão 7000 páginas 

17 Garrafa/refil de tinta para 
impressora Epson 
T664120-AL AMARELO 
para L365, L375, L565, 
L575, L1300, L120, L380, 
L395, L396 mínimo de 
impressão 7000 páginas 

 
 
UND 

 
 

2 

 
 
 

88,80 177,60 

18 Toner M105   60  195,00 11.700,00 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 

 

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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 

 

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 possui conta no banco acima especificado deverão atentar-
se para a cobrança de TED (Transferência Eletrônica Disponível). 
 
Conforme estipulado nos itens do edital e suas especificações, propomos: 

ITEM MODELO ML Quant. Marca VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 Cartucho de tinta 122 
Preto XL  

8.5ML 80 
 

  

02 Cartucho de tinta 122 
Colorido XL  

7.5ML 60    

03 Cartucho de tinta  662 
Preto XL  

6.5 ML 80    

04 Cartucho de tinta  662 
Colorido XL  

8ML 60    

05 Cartucho de tinta  21  7ML 60    

06 Cartucho de tinta  21b  7ML 40    

07 Cartucho de tinta  22  6ML 60    

08 Cartucho de tinta  664 
Preto XL  

8,5 ML 40    

09 Cartucho de tinta  664 
Colorido XL  

8 ML 40    

10 Cartucho de tinta 27  11 ML 30    

11 Cartucho de tinta  28 
Colorido  

9 ML 30    

 
12 

Toner para máquina 
SAMSUNG D111S (ML 
2020/M2022/M2070) 
mínimo de impressão 1000 
páginas (compatível) 

 
UND 

 
80 

   

13 Toner SAMSUNG D111S 
ORIGINAL (ML 
2020/M2022/M2070) 

 
UND 

 
10 

   

14 Garrafa/refil de tinta para 
impressora Epson 
T664120-AL preto para 
L365, L375, L565, L575, 
L1300, L120, L380, L395, 
L396, mínimo de impressão 
7000 páginas 

 
UND 

 
4 

   

15 Garrafa/refil de tinta para 
impressora Epson 

 
UND 

 
2 
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T664120-AL CIANO para 
L365, L375, L565, L575, 
L1300, L120, L380, L395, 
L396 mínimo de impressão 
7000 páginas 

 
16 

Garrafa/refil de tinta para 
impressora Epson 
T664120-AL MAGENTA 
para L365, L375, L565, 
L575, L1300, L120, L380, 
L395, L396 mínimo de 
impressão 7000 páginas 

 
 
UND 

 
 

2 

   

17 Garrafa/refil de tinta para 
impressora Epson 
T664120-AL AMARELO 
para L365, L375, L565, 
L575, L1300, L120, L380, 
L395, L396 mínimo de 
impressão 7000 páginas 

 
 
UND 

 
 

2 

 
 
 

  

18 Toner M105   60    
 

 
 
 
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; 

 
 

 
osta, 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. 
 

 da cláusula 2.1, Uma vez expedida a realização, a 
entrega deverá ocorrer no prazo de 05 dias uteis após autorização de fornecimento. 
 

Data: 
Assinatura: 
Nome: 
RG:                                                                      CPF: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS NR. ° XX/XXXX 

 

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 2020 

 

________________________________ 

Representante Legal 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 

 

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 para Registro de Preços n° 39/2020, 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: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 

 

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 2020. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 

 

ANEXO VIII 

 

 

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

Este documento deverá estar dentro do envelope de Proposta de Preço. 
 
 
 

Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por 

_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as penalidades da 

lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3º 

da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 

impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. 

Tendo conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em 

cumprimento ao artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.  

 
Cidade ________, __ de _______ de ______  
 
 
 

NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
CONTADOR RESPONSÁVEL E 

CARIMBO DA EMPRESA E DO CONTADOR 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 39/2020 

 
 

ANEXO IX 
 

(Deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
 
Ao Pregoeiro do Município de Vidal Ramos – SC  
Pregão Presencial n.º xx/2020 
 
_________________________________(nome do proponente) ______________, inscrita no 

CNPJ/MF nº. ____________________________, neste ato representada por seu representante 

legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade n.º ______________, expedida pela SSP/___, e do CPF 

nº.___________, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento 

legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 
 
_____(local)_____, __ de _________________ de 2020. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome do Representante Legal 
Função 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 85/2020 
  PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO  Nº. 39/2020 

 
 

ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO Atestando que a empresa vencedora da Licitação não possui em seu quadro societário 

 
 

A empresa _________________________, com sede a 

____________________________, CNPJ sob nº __________________, por seu 

representante Sr. _______________________, RG nr. 

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

declara para os devidos fins que não possui em seu quadro societário servidor público 

da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em 

atendimento à vedação disposta na legislação (pagamento, a qualquer título, a empresas 

privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços 

prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis 

federais específicas e na LDO vigente da época da contratação, comprovadas pelo 

Município), sendo de inteira responsabilidade do Município a fiscalização dessa vedação 

(Art. 18, XII, Lei 13.408/2016)   

 

 

________________________, ______ de _______________ de 2020. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 

 

 

 

 

 

 


