
 
Prefeitura de Vidal Ramos 

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 
Setor de Compras 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 

 
OBJETO: Constitui objeto do presente certame para eventual aquisição lâminas de 
motoniveladora, carregadeira, parafusos, lâminas removíveis para retroescavadeira, mão de 
obra para ajustes e trocas e demais itens, com entrega fragmentada de acordo com a 
necessidade do setor. 
 
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 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021, do tipo MENOR LANCE 
POR LOTE, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal nº. 10.520, de 
17/07/2002, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto Federal nº. 3.555, de 
08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Decreto Municipal 
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. 
               

A sessão pública para acolhimento dos lances verbais do pregão, será realizada a partir 
das 09:00 horas do dia 25/01/2021 com as propostas previamente classificadas, no setor de 
licitações da Prefeitura Municipal.             

 
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 
07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2300, email: 
compras@vidalramos.sc.gov.br. 
 
Vidal Ramos, 11 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

Eduardo Thechrin 
Pregoeiro 

 
 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
mailto:compras@vidalramos.sc.gov.br
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Prefeitura de Vidal Ramos 
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 

Setor de Compras 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 
 
1 – DO OBJETO 
 
Para a aquisição pela Prefeitura Municipal de Vidal Ramos para atender necessidades a ser 
fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações 
relacionadas no Anexo II Termo de Referência, para eventual aquisição lâminas de 
motoniveladora, carregadeira, parafusos, lâminas removíveis para retroescavadeira, mão de 
obra para ajustes e trocas e demais itens, com entrega fragmentada de acordo com a 
necessidade do setor 
 
1.2. Somente serão aceitas propostas que contenham a marca do produto cotado. 
 
1.3 – A administração não se obriga a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a 

utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 
ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
 

2. DO PRAZO DE ENTREGA 
 
2.1. Os produtos e serviços deverão ser entregues nas condições, Local e horário estabelecidos 
pelo Secretário de Obras.  
 
2.2. A EMPRESA VENCEDORA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DO PRODUTO 
LICITADO NO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL AO 
MUNICIPIO. 
 
 
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. 01/2021  
          Prefeitura Municipal de Vidal Ramos – SC 
          Envelope nº. 01 – Proposta Comercial 
          Identificação da empresa proponente 
 
3.1.2. Pregão nº. 01/2021 
          Prefeitura Municipal de Vidal Ramos – SC 
          Envelope nº. 02 – Documentação 
          Identificação da empresa proponente 
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4 – DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório,  
 
venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
4.2 – O credenciamento de que trata, far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em 
sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.3 – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão os documentos 
para credenciamento e a Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
(conforme anexo VII) e entregarão os envelopes contendo a Proposta de Preço e 
Documentação, procedendo-se á imediata abertura e a verificação da conformidade das 
propostas e com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
4.4 - Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e empresas de 
pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso pretenda beneficiar-se, na 
forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme modelo constante no 
Anexo VI deste edital. 
 
4.1.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial, comprovando a condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias 
consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, segundo 
disposição do art. 8º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio – DNRC nº 103 de 30.04.2007. 
 
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: 
 
5.2. Planilha de preços cotados pelo fornecedor na forma impressa;  
 

5.3. - Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a 
qualificação do(s) signatário(s), cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador), e o n° do 
CPF; 

5.4.- Ter validade de no mínimo 60 dias; 

5.5. 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; 

 
5.6. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais; 
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5.7. Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura; 
 
5.8. Certificação de dureza e qualidade emitidas exclusivamente pelo fabricante;  
 
5.9. Necessário código de rastreabilidade em relevo para confirmação de materiais. 
 
5.10. Especificação clara e completa do objeto, sem conter alternativas de preços, ou de 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
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. 
 
5.11 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou 
qualquer pretexto. 
 
5.12. – A empresa à qual for adjudicado o objeto do certame deverá apresentar no prazo de até 
24 (vinte e quatro) horas, a contar da adjudicação, uma nova proposta, incluindo as planilhas 
do Anexo I – Termo de Referência, adequadas ao valor final obtido, resultado da negociação a 
ser realizada após a fase de lances. 
 
5.13 – Esta nova proposta compreende a apresentação dos preços resultantes da fase de 
Lances Verbais e Negociação, devendo os preços serem rigorosamente idênticos aos da Ata de 
Julgamento. 
 
 
6 - PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, desde que: 
 
6.1. Para habilitação entreguem os seguintes documentos: 
 
6.1.1. 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 já apresentado no 
Credenciamento). 
 
6.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
6.1.3. Regularidade Fiscal: 
 
6.1.3.1. Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal/INSS, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa; 
 
6.1.3.2. Prova de regularidade fiscal perante o FGTS, do domicílio ou sede da empresa; 
 
6.1.3.3. Prova de regularidade Fiscal relativa à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT); 
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6.1.3.4. Certidão de que não estejam sendo submetida a processo de falência, concordata, 
concurso de credores, no prazo não inferior a 60 dias; 
 
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. 
 
6.1.3.5. Anexo V - Declaração de que não emprega menor; 
 
6.1.3.6. Anexo VIII -    Declaração emitida pela empresa vencedora da Licitação atestando 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). 
 
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; 
 
6.2. Atendam às condições deste Pregão e apresentem os documentos nela exigidos; 
 
7 – DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO 
 
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 
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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. 
 
7.11. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 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 microempresas e empresas de pequeno porte, 



 7 

desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
7.14. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno 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 microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, será realizado sorteio, entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.16. A microempresa e empresa de pequeno porte 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), 
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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 
subsequentes, 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. Casos não se realizem lances verbais serão verificados 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 subsequente, 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. 
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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. 
 
 
9 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO REGISTRO DOS PREÇOS 
 
9.1 – Decairão do direito de impugnar os termos desta licitação perante a Administração, os 
licitantes que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
propostas, conforme art. 41, § 2º da Lei n° 8.666/93, hipótese que tal comunicação posterior não 
terá efeito de recurso. 
 
9.2 – A propositura de impugnação ou esclarecimento por via postal, não impede a realização do 
certame, ficando a cargo da proponente, certificar-se que o pedido deverá ser entregue na sede 
da Prefeitura Municipal, até o prazo previsto no item 09.1, sob pena de não conhecimento do 
mesmo. 
 
9.3 – Somente serão aceitos pedidos de esclarecimento ou impugnações, devidamente 
formalizados por escrito, pelos proponentes interessados, e regularmente protocolados 
perante o Setor de Compras e Licitações do Município de Vidal Ramos-SC 
 
9.3.1 – A contar do recebimento do pedido de esclarecimento ou impugnação, terá o Presidente 
da Comissão de Licitações, prazo não inferior às 48h. (quarenta e oito horas), para promover a 
resposta. 
 
9.4. Os pedidos de impugnação ou esclarecimento deverão indicar obrigatoriamente, um 
endereço eletrônico e, concomitantemente, um número de fax, para onde serão remetidas as 
respostas e decisões, pelo Setor de Compras e Licitações. 
 
9.5. Pedidos de esclarecimento ou impugnações formuladas em desacordo com o previsto nos 
itens 9.1 a 9.4, e seus subitens, deste Edital, serão tidos como inexistentes, e não receberão 
resposta, sob nenhuma justificativa. 
 
10 – DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 
10.1. Após a homologação do resultado, será emitida Autorização de Fornecimento de acordo 
com a necessidade de manutenção, estabelecendo a data da entrega e as quantidades a serem 
entregues. Uma vez expedida à realização, a entrega deverá ocorrer no prazo de até 24 horas 
dependendo a complexidade do conserto a ser efetuado. Serviço de pequena monta deve ser 
entregue em prazo imediato. 
 
10.2. Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar, no prazo e condições 
estabelecidas a Autorização de Fornecimento, a licitante subsequente 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: 3.3.9.0.3.0.39.00.00.00.00.00 (161) 
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12 – DO PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos materiais e emissão da 
respectiva nota fiscal. 
 
12.2 - 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. 
 
12.3 - Havendo qualquer incorreção de documentos a posteriori, o pagamento será sustado, até 
que a empresa adote as providências necessárias à regularização da situação. 
 
13 – DAS PENALIDADES 
 
13.1. Na falta de cumprimento por parte da proponente vencedora, sem justa causa, poderão ser 
aplicadas as seguintes penalidades: 
 
13.1.1. 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; 
 
13.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total vencido; se a proponente vencedora não 
entregar o objeto desta licitação; 
 
13.2. 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. 
 
14 – DA RESCISÃO 
 
14.1. A rescisão do presente poderá ser: 
 
14.1.1. 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; 
 
14.1.2. 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; 
 
14.1.3. 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; 
 
14.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do MUNICÍPIO, a rescisão 
importará em: 
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14.2.1. Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO e seus órgãos 
descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
14.2.2. 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 a defesa do 
infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
15.1. A empresa vencedora obriga-se a: 
 

15.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora: 

a) Entregar os serviços nas condições e formas previstas no presente Edital, vindo a responder 

pelos danos eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência de descumprimento 

a quaisquer das cláusulas nele previstas; 

b) Prestar os serviços na sua sede, dando preferência aos veículos da contratante; 

c) Prestar os serviços licitados, somente com autorização expressa e formal do Chefe do Dpto 

responsável pelo setor do município, através de apresentação do documento assinado por ele, 

no dia e hora que o mesmo solicitar, salvo por motivo de força maior ou urgência comprovada, 

sob pena de devolução e ou não pagamento da NF; 

d) Enviar, juntamente com a Nota Fiscal, o referido documento assinado pelo mesmo anexado a 

mesma; 

e) Prestar os serviços licitados com qualidade e que cumpram as determinações da legislação 

vigente; 

f) Dar prioridade absoluta aos serviços solicitados pelo município no atendimento; 

g) Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 

55 inciso XIII, da Lei 8666/93. 

 

16 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
16.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente 
vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 
 
16.2. 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; 
 
16.3. Recusar o recebimento das mercadorias ou efetuar sua devolução, caso não apresentem 
as características descritas no Anexo IV deste edital. 
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17 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
17.1. 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. 
 
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 
(quinze) minutos do horário previsto; 
 
18.2. 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.) 
 
18.3. 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); 
 
18.1 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
 
18.2 - O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, na sala do Setor de 
Compras e Licitações, logo após sua homologação. 
 
18.3. 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 de Declaração. 
 
 
18.4. 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. 
 
18.5. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta 
implicará aceitação das condições estabelecidas neste edital. 
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E para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no jornal de 
circulação estadual, no diário oficial do estado de Santa Catarina, no quadro de editais e no site 
do município. 
 

Vidal Ramos (SC), 11 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON BACK 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 
 

ANEXO I – MINUTA DA ATA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. ....................... 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ..................... - PREGÃO PRESENCIALPARA 

REGISTRO DE PREÇO Nº. ..................... 
 
Aos ..... dias do mês de .............. de 2021 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. .................................., 
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 
execução de serviços constantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de 
Registro de Preços, tendo sido a empresa ........................................., CNPJ 
nº...................................., com sede à .................................................,  CEP: ...................., 
........................, 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 é a .................................., 

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 serviços de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e 
condições constantes do Edital do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. .............. - PREGÃO 
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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............................................ 

Prazo de atendimento deverá ser de 10 dias. 

 
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 serviços 
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a efetivação deles decorrente estiver 
prevista para data posterior à do seu vencimento. Os serviços 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 

mailto:notaeletronicavidalramos@gmail.com
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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 
 
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; 
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b - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível 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 
 
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                
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CONTRATADA 
 
.................................. 
CONTRATANTE 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 

 
LOTE ÚNICO 

Item 
Qut. REFERENCIA/DESCRIÇÃO 

 
Unitário  

 Valor Total  
Marca 

CARREGADEIRA NH W 130 B 

1 2 
1"-
28FUROS 

LÂMINA FIXA FURO 3/4 - AÇO 
MICROLIGADO AO BORO - 
LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

3.380,00 6.760,00  

2 4 1"-5FUROS 

LÂMINA SOBREPOR FURO 3/4 
- AÇO MICROLIGADO AO 
BORO - LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

1.030,00 4.120,00  

3 2 1"-6FUROS 

LÂMINA SOBREPOR FURO3/4 
- - AÇO MICROLIGADO AO 
BORO - LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

1.976,10 3.952,20  

RETRO CAT 416 E 

4 6 
3/4-
16FUROS 

LÂMINA FIXA FURO 3/4 - - 
AÇO MICROLIGADO AO BORO 
- LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 

1.874,00 11.244,00  

ANEXO II  - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS  
AS PROPOSTAS INICIAIS NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR OS SEGUINTES 

VALORES  
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400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

5 12 
3/4-
4FUROS 

LÂMINA SOBREPOR FURO 3/4 
- AÇO MICROLIGADO AO 
BORO - LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

994,00 11.928,00  

6 16 1358203 

DENTE DIANTEIRO - aço 
média liga de cromo e silício, 
com tratamento térmico 
tempera/revenimento, pontas 
477 a 512 HB (48 a 52 HRc), 
adaptadores: 364 a 418 HB (38 
a 43 HRc), resistência a tração 
minima, pontas: 160 kgf/mm², 
adaptadores 127 Kgf/mm² 

121,00 1.936,00  

7 10 2085235 

UNHA TRASEIRA  - aço média 
liga de cromo e silício, com 
tratamento térmico 
tempera/revenimento, pontas 
477 a 512 HB (48 a 52 HRc), 
adaptadores: 364 a 418 HB (38 
a 43 HRc), resistência a tração 
minima, pontas: 160 kgf/mm², 
adaptadores 127 Kgf/mm² 

93,00 930,00  

8 10 2011238 

TRAVA DA UNHA - aço média 
liga de cromo e silício, com 
tratamento térmico 
tempera/revenimento, pontas 
477 a 512 HB (48 a 52 HRc), 
adaptadores: 364 a 418 HB (38 
a 43 HRc), resistência a tração 
minima, pontas: 160 kgf/mm², 
adaptadores 127 Kgf/mm² 

48,90 489,00  

CARREGADEIRA KOMATSU WA200 

9 2 
1"-8 
FUROS 

LÂMINA FIXA FURO 1" - - AÇO 
MICROLIGADO AO BORO - 
LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

3.470,00 6.940,00  
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10 4 1"-2FUROS 

LÂMINA SOBREPOR FURO 1" 
- - AÇO MICROLIGADO AO 
BORO - LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

879,.60 3.518,40  

11 2 1"-4FUROS 

LÂMINA SOBREPOR FURO 1" 
- - AÇO MICROLIGADO AO 
BORO - LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

1.870,00 3.740,00  

CARREGADEIRA CASE W-20E 
 

12 2 
1"-
18FUROS 

LÂMINA FIXA FURO 1" - - AÇO 
MICROLIGADO AO BORO - 
LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

3.000,00 6.000,00  

13 2 1"-9FUROS 

LÂMINA SOBREPOR FURO 1" 
- - AÇO MICROLIGADO AO 
BORO - LINHA VERMELHA - 
COMPOSIÇÃO QUIMICA C 
0,20~0,36, SI 0,15~0,30, Mn 
1,20~1,40, Cr 0,50~0,70, B 
0,0020~0,0055, DUREZA (HB) 
400~500, DUREZA (HRc) 
42~50, TENSÃO DE RUPTURA 
(Kgf/mm²) 145 MIN. 

2.798,70 5.597,40  

MOTONIVELADORA CAT 120 K 

14 10 
3/4-
13FUROS 

LÂMINA CURVA FURO 3/4 - 
AÇO ALTO TEOR DE 
CARBONO - LINHA AMARELA 
- COMPROSIÇÃO QUIMICA: C 
0,70~0,93, Si, 0,15~0,40, Mn 
0,70~1,20, Cr 0,30 máx, 
DUREZA (HB) 270~300, 
DUREZA (HRc) 27~31, 
TENSÃO DE RUPUTURA 

779,00 7.790,00 
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(Kgf/mm²), 95mím. 

MOTONIVELADORA VOLVO 930G 

15 5 
3/4-
13FUROS 

LÂMINA CURVA FURO 5/8 - - 
AÇO ALTO TEOR DE 
CARBONO - LINHA AMARELA 
- COMPROSIÇÃO QUIMICA: C 
0,70~0,93, Si, 0,15~0,40, Mn 
0,70~1,20, Cr 0,30 máx, 
DUREZA (HB) 270~300, 
DUREZA (HRc) 27~31, 
TENSÃO DE RUPUTURA 
(Kgf/mm²), 95mím. 

711,00 3.555,00  

16 5 
3/4-
15FUROS 

LÂMINA CURVA FURO 5/8 - - 
AÇO ALTO TEOR DE 
CARBONO - LINHA AMARELA 
- COMPROSIÇÃO QUIMICA: C 
0,70~0,93, Si, 0,15~0,40, Mn 
0,70~1,20, Cr 0,30 máx, 
DUREZA (HB) 270~300, 
DUREZA (HRc) 27~31, 
TENSÃO DE RUPUTURA 
(Kgf/mm²), 95mím. 

889,00 4.445,00  

ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130 

17 20 
205-70-
19570/R 

UNHA REFORÇADA 210,00 4.200,00  

18 5 
20y-70-
14520 

SUPORTE UNHA 248,00 1.240,00  

19 20 6000578 PARAFUSO SEXTAVADO 23,00 460,00  

20 20 6001220 PORCA TRAVANTE 10,00 200,00  

RETROESCAVADEIRA CASE 580 N 

21 3 87375240 LÂMINA 1.460,00 4.380,00  

PARAFUSOS E PORCAS 

22 200 1"X3.1/2 PARAFUSO DE LÂMINA 14,80 2.960,00  

23 200 1" PORCA DE LÂMINA 7,70 1.540,00  

24 200 5/8X2 PARAFUSO DE LÂMINA 3,90 780,00  

25 300 5/8. PORCA DE LÂMINA 1,70 510,00  

26 200 5/8X2.1/2 PARAFUSO DE LÂMINA 4,00 800,00  

27 300 3/4X2.1/2 PARAFUSO DE LÂMINA 5,80 1.740,00  

28 300 3/4. PORCA DE LÂMINA 2,30 690,00  

MÃO DE OBRA 

29 100 HS 

MÃO DE OBRA REFERENTE 
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO 
DE PEÇAS, REGULAGEM DE 
GIRA CIRCULO, AJUSTES E 
TESTE DE EQUIPAMENTO NA 
GARAGEM DA PREFEITURA 
MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS. 

130,00 13.000,00 

 

VALOR TOTAL DO LOTE  115.445,00   
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 

 

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 LICITATÓRIO Nº. 02/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 

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: 

 
LOTE ÚNICO 

 
 
 OBS: A EMPRESA VENCEDORA É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DO PRODUTO 
LICITADO NO MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL AO 
MUNICIPIO 
 

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; 
 

60(sessenta) dias.  

 
sta, 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. 
 

2.1, Os produtos deverão ser 
entregues nas condições, Local e horário estabelecidos pelo Secretário de Obras.  
 
Data: 
Assinatura: 
Nome: 
RG:                                                                      CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 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 2021. 

 

________________________________ 

Representante Legal 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 

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 Preço n° 01/2021, 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 LICITATÓRIO Nº. 02/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 

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 2021. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 02/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 01/2021 

 
ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO  
 

 

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, vereadores, vice-prefeito ou prefeito do Município de Vidal 

Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica Municipal, Deputados Federais e 

Senadores em atendimento ao art. 54, I, "a", da Constituição da República, Deputados Estaduais 

em atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

 

 

________________________, ______ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 

 


