EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2018
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, Estado de
Santa Catarina, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal n.º 10.520/02,
Decretos regulamentadores e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e que para
tanto estará recebendo até as 14 horas do dia 13 de agosto de 2018, no Departamento de Licitações,
sito à Rua Pedro Julian, 858, Bairro Agostini, os envelopes contendo a PROPOSTA e
DOCUMENTAÇÃO referentes ao presente Edital, cuja abertura das propostas dar-se-á às 14h10min
do mesmo dia.
1. OBJETO
1.1 AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA PESSOAS OBESAS PARA USO NO
AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE,
CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E
SEUS ANEXOS.
1.2 Será vencedor o licitante que, atendendo às condições e especificações deste Edital, oferecer o
MENOR PREÇO GLOBAL.
1.3 Apesar de o critério de julgamento ser o MENOR PREÇO GLOBAL, a empresa deverá respeitar
os valores máximos unitários, conforme o Anexo I deste Edital.
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS
2.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas interessadas do ramo de atividade do
objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital.
2.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às
condições deste Edital.
2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação, ou participar do contrato dela
decorrente:
2.3.1. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas.
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1. A proposta e os documentos exigidos deverão ser entregues e protocolados no Departamento de
Licitações da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste/SC, sito no endereço, data e horário
supracitados em dois envelopes lacrados, denominados, respectivamente de N.º 01 – PROPOSTA e
N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO, devendo conter na parte externa os seguintes dizeres.
À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC
ENVELOPE 1 – PROPOSTA
PREGÃO 21/2018
EMPRESA:
À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SÃO MIGUEL DO OESTE/SC
ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO
PREGÃO 21/2018
EMPRESA:

4. DO CREDENCIAMENTO
Deverão ser apresentados no ato do credenciamento, apartado dos envelopes:
4.1. O licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
4.2. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá este
apresentar documento que comprove tal condição, sendo Contrato Social ou Estatuto acompanhado
de Ata ou documento de delegação de poderes.
4.3. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado através de
procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo do Anexo III,
acompanhado de Contrato Social ou Estatuto juntamente com a Ata ou documento de delegação de
poderes.
4.4. No ato de credenciamento, o representante da empresa licitante deverá se identificar mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência
dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.
4.5. Em sendo a empresa participante Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
esta deverá comprovar sua condição, mediante apresentação de Certidão Simplificada de
Enquadramento pela Junta Comercial competente para que se cumpra o disposto na Lei
Complementar nº 123/2006, sob pena de decair o direito, devendo ser apresentada fora dos
envelopes, no ato da entrega dos envelopes. Será considerada válida a certidão que tenha sido
emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.
4.6. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo constante no Anexo IV.
4.7. Serão desconsiderados os documentos de credenciamento, Declaração de Habilitação e
Comprovação do Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte insertos
no envelope “PROPOSTA” ou “DOCUMENTAÇÃO”.
5. DA PROPOSTA
5.1. A proposta contida no Envelope n.º 01 deverá ser apresentada em formulário impresso, com as
seguintes exigências:
a) a proposta deverá ser emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada e rubricadas
todas as suas folhas;
b) fazer menção ao número deste Pregão;
c) conter a razão social da licitante, com o número do CNPJ;
d) indicar o prazo de validade da proposta, de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de
abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação";
e) indicar o preço do item, fixo e irreajustável, devendo já estar inclusos os impostos, taxas,
fretes e demais despesas;
f) cotação dos preços, obrigatoriamente em moeda nacional, admitindo-se 2 (duas) casas
decimais após a vírgula;
g) Declarar expressamente que a proposta inclui todos os custos e despesas e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
5.2. Declaração de garantia dos produtos de no mínimo 03 (três) anos para a base e 01 (um) ano para
o restante dos materiais.

5.3. Se a proposta for omissa em relação aos prazos de que trata a alínea "d", presumir-se-ão aceitos
aqueles indicados neste Edital.
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação
a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais.
Serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação.
5.5. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à
reunião de abertura dos envelopes “Proposta”, com poderes para esse fim.
5.6. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes
dos documentos apresentados dentro do envelope "Documentação".
5.7. A cotação apresentada na proposta e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear
qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
6. DA HABILITAÇÃO
Para habilitação dos licitantes, será exigida a documentação prevista na legislação geral da
administração, relativa a:
6.1. Habilitação Jurídica:
 Ato constitutivo, estatuto 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 (podendo ser suprido pela via anexada junto ao
credenciamento);
 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
 Declaração do proponente de que não foram declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o Poder Público de qualquer esfera de governo, de acordo com o modelo do Anexo V;
 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição
Federal conforme Anexo VI.
6.2. Regularidade Fiscal:
 Prova da regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
 CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com as prerrogativas da Lei
12.440/11;
 Certidão negativa de falência, concordata e processo de recuperação judicial e extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio da pessoa física.
6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida no presente edital, mesmo que esta apresente alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal.
6.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, à microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 (art. 42 e 43, § 1º), de
14/12/2006, será assegurado o prazo de até 4 (quatro) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que ela for declarada vencedora do certame (excluído da contagem do prazo este dia),
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, e comprovação da regularização
para este Pregão.
6.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei
nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
6.4. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
6.5. O envelope de documentação deste pregão que não forem abertos serão devolvidos para a
proponente, no final da sessão.
7. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
7.1. Na data, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, em ato público, presentes os
licitantes e demais pessoas interessadas, o pregoeiro designado receberá, em envelopes distintos e
devidamente fechados, as propostas e os documentos exigidos para habilitação. Os envelopes
deverão indicar o número deste pregão e seu conteúdo, na forma estabelecida no preâmbulo deste
edital.
7.2. Os licitantes apresentarão, no ato da entrega dos envelopes (fora dos envelopes), declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante
no Anexo IV e Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial competente comprovando seu
enquadramento como Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para que se
cumpra o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob pena de decair o direito.
7.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida
à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção
do preço, desclassificando-se as incompatíveis.
7.4. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, à exceção
do preço, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
7.5. Não havendo pelo 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.
7.6. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
7.7. A oferta dos lances deverá ser efetuada por lote, na ordem decrescente de preço, no momento em
que for conferida a palavra ao licitante.
7.8. É vedada a oferta de lances com vista ao empate.
7.9. Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.10. A apresentação dos lances verbais é facultativa, sendo que a desistência por parte do licitante,
quando da convocação pelo pregoeiro, implicará em sua exclusão da fase de lances e na manutenção
do último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.11. Esgotados os lances verbais será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.

7.11.1. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurado, como
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos art. 44, da LC nº 123/2006.
7.11.2. Entende-se por empate, nos termos da LC nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta melhor classificada.
7.11.3. Para efeito do disposto no item 7.11.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para,
em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão, situação em que, após verificado o atendimento às condições de habilitação,
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, sendo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.11.2., na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da
licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.11.2., será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.11.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 7.11.1., o objeto licitado será
adjudicado, após verificado o atendimento às condições de habilitação, em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
7.11.5. O disposto no subitem 7.11.1. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.12. Caso não se realizem lances verbais, será identificada a proposta escrita de menor preço.
7.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de
menor preço, o pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a
respeito.
7.14. Sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação para confirmação das condições habilitatórias da licitante vencedora.
7.14.1. No caso da licitante ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, se esta
apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 4
(quatro) dias úteis, a partir da data em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a
regularização da documentação, nos termos do § 1º, do art. 43, da LC nº 123/2006, com vistas à
contratação.
7.15. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste certame.
7.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, exceto na
hipótese prevista no subitem 7.14.1., o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital e seus anexos, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

7.17. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtida melhor proposta
nas situações previstas nos subitens 7.12., 7.13. e 7.16..
7.18. No caso de desclassificação de todas as propostas o pregoeiro convocará as licitantes para, no
prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem outras.
7.19. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
7.20. Em nenhuma hipótese será recebida proposta fora do prazo estabelecido.
7.21. Não serão motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o
entendimento das propostas, que não venham causar prejuízo ao Município e nem ferir os direitos
das demais licitantes.
7.22. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
7.23. Não havendo manifestação oportuna de nenhuma participante da intenção de recorrer, o
pregoeiro adjudicará o respectivo item ao licitante que tenha atendido a todas as exigências deste
edital e oferecido menor preço.
7.24. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo pregoeiro e
por todos os licitantes presentes.
8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
desde que atendidas às especificações constantes deste Edital.
8.2. O objeto deste PREGÃO será adjudicado por MENOR PREÇO GLOBAL.
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes das propostas qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório.
9.2. A impugnação deverá ser protocolada junto ao Departamento de Licitações ou por carta AR,
devendo seu recebimento ser efetuado tempestivamente. Em caso de protocolo ou recebimento via
Correio intempestivo o conteúdo da impugnação não será apreciado.
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Ao final da sessão do pregão, o pregoeiro indagará aos licitantes quanto ao interesse em
interpor recurso, quando poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com
registro em ata da síntese de suas razões, hipótese em que lhes será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o pregoeiro
adjudicar o objeto à vencedora.
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Presidente da
Câmara Municipal de São Miguel do Oeste/SC poderá homologar este procedimento de licitação e
determinar a contratação com a licitante vencedora.
11. DAS PENALIDADES
11.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades
estabelecidas nas Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93.
11.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Pregão, a
Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste/SC poderá aplicar à empresa vencedora as
seguintes penalidades:
 Advertência;
 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;
 Suspensão de contratar com Administração Pública por até 02 anos.
11.3. Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, se o licitante, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
11.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do
Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
11.5. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha pago
ou lhe seja relevada a multa imposta.
12. DA DESPESA
12.1. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Edital correrão à conta de recursos
do orçamento do Poder Legislativo/Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste, para
o exercício de 2018 e exercícios subsequentes:
Órgão
Unidade
Proj./ativ.

01
01
1.001

Elemento

4.4.90.00.00

Poder Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Vereadores
Administração Geral dos bens e serviços do Poder Legislativo
Municipal
Aplicações Diretas

13. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZOS:
13.1. A entrega e montagem das poltronas dar-se-á de acordo com a programação da Câmara de
Vereadores e especificação do objeto no Termo de Referência, tendo como prazo máximo 15
(quinze) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, observando as condições elencadas no
Memorial Descritivo e Orçamentos, partes integrantes deste Processo Licitatório.

13.2. As poltronas deverão serem entregues no Prédio da Câmara de Vereadores de São Miguel do
Oeste, sito na Rua Pedro Julian, n.º 858, Bairro Agostini, Município de São Miguel do Oeste.
13.3. Os materiais deverão ser entregues em perfeita condição de uso, conforme as condições e
especificações descritas neste instrumento e em todos os seus Anexos, bem como na proposta de
preços apresentada, dentro do horário de expediente da Contratante.
13.4. O recebimento das poltronas deverá estar condicionado à observância das condições e
especificações técnicas, cabendo a verificação à Contratante.
13.5 Os materiais adquiridos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e estarem
devidamente acondicionados e acompanhados da respectiva Nota Fiscal.
13.6 Todos os materiais e serviços, objeto deste Edital e seus Anexos, deverão ter garantia
mínima de 12 (doze) meses, contada a partir do seu recebimento definitivo, contra qualquer
defeito de fábrica, instalação ou execução, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código
de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
13.7. No curso da execução do Contrato, caberá à Contratante, diretamente ou por quem vier a
indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das condições e especificações exigidas, sem prejuízo
daquela exercida pela empresa Contratada.
13.8. A presença da fiscalização da Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da
Contratada.
13.9. Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar a substituição do objeto entregue em desacordo com as
especificações, ou aquele que não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso,
com defeito de fabricação, devendo o fornecedor efetuar sua substituição/correção.
13.10. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajuste.
14. DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a entrega e montagem das poltronas e a
apresentação de nota fiscal em moeda corrente nacional;
14.1.1. A nota fiscal deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório, descrição
completa conforme a autorização de fornecimento, número da autorização de fornecimento ao qual
está vinculada, bem como informar os dados de CNPJ, Endereço, Nome da Contratada, número da
Agência e Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica) a qual será efetuado o depósito para o
pagamento do objeto.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Fica reservado à autoridade competente o direito de aprovar ou anular a licitação, total ou
parcialmente, mediante justificativa, sem que caiba reclamação ou indenização de qualquer espécie
aos proponentes.
15.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão.
15.3. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65
da Lei n. 8.666/1993.
15.4. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será
submetido à homologação pelo Chefe do Legislativo do Município de São Miguel do Oeste/SC.
15.5. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

15.6. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de
ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.
15.7. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidos
pessoalmente no Departamento de Compras e Licitações no endereço da Câmara Municipal de
Vereadores de São Miguel do Oeste/SC ou através do telefone (49) 3621-1400, para os
esclarecimentos necessários.
15.8 – Fazem parte do presente Edital:
 Anexo I – Termo de Referência
 Anexo II – Minuta do Contrato
 Anexo III - Modelo de Credenciamento
 Anexo IV – Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos habilitatórios
 Anexo V – Declaração de Idoneidade
 Anexo VI – Declaração que não Emprega Menores
16 – DO FORO
16.1 Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente processo licitatório serão resolvidos
pela Comissão de Licitações, administrativamente, ou no Foro da Comarca de São Miguel do
Oeste/SC, se for o caso.

São Miguel do Oeste/SC, 25 de julho de 2018.

CLAUDIO JOSÉ BARP
Presidente da Câmara de Vereadores

Visto pela Assessoria Jurídica.

LUIZ ALCEBÍADES PICHETTI
OAB/SC 6969
Advogado do Legislativo

ANEXO I
PREGÃO 21/2018
TERMO DE REFERÊNCIA
MEMORIAL DESCRITIVO

Item

Descrição

Qtd.

Valor unit.
máx. (R$)

Subtotal
máx. (R$)

3

600,00

1.800,00

Poltrona para pessoas obesas, para uso em auditório, com assento rebatível, sem prancheta,
espaldar médio, com apoia-braços intercalados simples, com as seguintes especificações:

1

ENCOSTO
- Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente, com mínimo de
12mm de espessura, com dupla curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência, isento de CFC,
com densidade controlada e com mínimo 60mm de espessura média.
- Revestimento em tecido de poliéster fixado na madeira por grampos.
- A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos com trava mecânica e porcas de
garra encravadas e rebitadas na madeira.
ASSENTO
- Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente, com no mínimo
14mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência, isento de CFC,
com densidade controlada e com mínimo 60mm de espessura média.
- Revestimento em tecido de poliéster fixado na madeira por grampos. Acabamento das bordas
com perfil de PVC.
- Suporte do assento em chapa de aço uma de cada lado do assento.
- Batentes do final de curso do assento retrátil em poliamida na cor preta.
- A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos com trava mecânica e porcas de
garra encravadas e rebitadas na madeira.
BRAÇOS
- Montadas em sequência com os apoia braços simples.
- Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral skin, sobre alma de aço tratada
quimicamente.
LATERAL
- Lateral com a parte central em compensado de mínimo 10 mm, forrado conforme padrão do
assento e encosto.
- Revestimento em tecido de poliéster.
ESTRUTURA
- Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço com mínimo 4,25mm de
espessura.
- Estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial.
- Suporte do encosto em chapa de aço de espessura mínima de 3,75mm uma de cada lado do
encosto.
- Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior
montagem por parafusos.
- Batentes do final de curso do assento retrátil em poliamida natural na cor preta.
ACABAMENTO
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com

fosfato de zinco, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da
tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), na cor preto liso
semibrilho, com camada de 60 mícrons em média.
- No caso de fixação em piso de concreto, mesmo que este tenha revestimento sintético ou
não, são utilizadas buchas plásticas e parafusos auto atarraxantes especiais para concreto,
com tratamento de superfície para não oxidar.
DIMENSÕES APROXIMADAS
Referências com 10mm para mais ou menos, respeitando os parâmetros de cada espaldar:
Altura total da cadeira: 851 mm
Profundidade total da cadeira: 631 mm
Largura total da cadeira: 903 mm
Altura do Encosto: 450 mm
Largura do Encosto: 800 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 480 mm
Largura do Assento: 800 mm
Altura do Assento: 465 mm
As marcas de materiais, processos de fabricação dos produtos e acessórios complementares,
mencionados nas especificações acima, devem ser considerados como pontos referenciais aos
modelos solicitados. Considerar como parâmetros de qualidade e funcionalidade.
Todos deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Os produtos devem ter
garantia mínima de 3 (três) anos para base e 1 (um) ano para o restante dos materiais.
Os licitantes devem fornecer declaração do fabricante comprovando que o proponente é
revendedor autorizado bem como prestador de assistência técnica dos produtos.
VALOR TOTAL MÁXIMO

R$ 1.800,00

Esta proposta inclui todos os custos e despesas e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos.
CRONOGRAMA
A contratada deverá entregar os materiais e seus acessórios em até 15 (quinze) dias após a emissão
da Autorização de Fornecimento e solicitação da Secretaria Executiva da Câmara de Vereadores de
São Miguel do Oeste, de acordo com Memorial Descritivo, parte integrante deste Processo
Licitatório, observando o preço contratado.

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
Processo Licitatório nº 21/2018
Pregão Presencial nº 21/2018
A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE (SC) estabelecida na Rua Pedro
Julian, n.º 858, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste - SC, CEP 89.900-000, neste ato representada
por seu Presidente, Vereador Claudio José Barp, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua
Victor Meirelles, nº 184, Bairro Estrela, neste Município, inscrito no CPF n° 460.358.009-63 e CI
1.158.244, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ____________, inscrita no CNPJ
sob o número ____________, com sede na cidade de ____________, no endereço ____________,
neste ato representada por seu diretor, Sr. ____________, a seguir denominada CONTRATADA,
têm entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato de Fornecimento que se regerá pelas
normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores vigentes, do Edital de Pregão
n.º 21/2018, e pelas condições que estipulam a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 ...............( CONFORME BENS ADJUDICADOS) mantendo-se as condições e especificações
constantes no Edital de Pregão 21/2018 e seus anexos, que fazem parte integrante deste
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
conforme abaixo discriminado:
2.2. De acordo com a proposta vencedora do Pregão nº 21/2018, conforme itens descritos no Anexo
I, no valor total de R$ ......... ( .............) EM ATÉ TRINTA DIAS APÓS A ENTREGA DOS ITENS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS
FINANCEIROS
3.1. Os recursos financeiros para fazer frente às despesas públicas decorrentes deste contrato
correrão à conta do Orçamento da Câmara Municipal, em rubrica especifica:
Órgão
Unidade
Proj./ativ.

01
01
1.001

Elemento

4.4.90.00.00

Poder Legislativo Municipal
Câmara Municipal de Vereadores
Administração Geral dos bens e serviços do Poder
Legislativo Municipal
Aplicações Diretas

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA
4.1. A entrega e montagem das poltronas dar-se-á de acordo com a programação da Câmara de
Vereadores, tendo como prazo máximo 15 (quinze) dias após a emissão da Autorização de
Fornecimento, observando as condições elencadas no Memorial Descritivo e Orçamentos, partes
integrantes deste Processo Licitatório, observando o preço contratado.

4.2. As poltronas deverão ser entregues e montadas no prédio da Câmara de Vereadores de São
Miguel do Oeste, sito na Rua Pedro Julian, n. 858, Bairro Agostini, Município de São Miguel do
Oeste.
4.3. As poltronas deverão ser entregues em perfeita condição de uso, conforme as condições e
especificações descritas neste instrumento e em todos os seus Anexos, bem como na proposta de
preços apresentada, dentro do horário de expediente da Contratante.
4.4. O recebimento das poltronas deverá estar condicionado à observância das condições e
especificações técnicas, cabendo a verificação à Contratante.
4.5. As poltronas adquiridas deverão ser novas, assim consideradas de primeiro uso, e estar
acompanhadas da respectiva Nota Fiscal.
4.6. Todos os materiais e serviços, objeto deste Edital e seus Anexos, deverão ter garantia
mínima de 12 (doze) meses, contada a partir do seu recebimento definitivo, contra qualquer
defeito de fábrica, instalação ou execução, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código
de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
5.1. O preço apresentado pela Empresa Licitante não será reajustado durante a vigência deste
contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste processo licitatório ficará sujeito às
penalidades estabelecidas na Lei nº e 8.666/93 e alterações vigentes.
6.2. Nos termos do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Processo
Licitatório, a Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste – SC poderá aplicar à
empresa vencedora as seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta;
III - Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 anos.
6.3. Nos termos da Lei nº 8.666/93, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido
o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
6.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do
Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais;
6.5. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes este tenha pagado
ou lhe seja relevada a multa imposta.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art.
78 e seguinte da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores vigentes.

7.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93,
sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência do Contrato decorrente deste processo licitatório será até dia 31 de
dezembro de 2018.
8.2. O contrato poderá ser aditado e prorrogado de acordo com a conveniência da Administração
Pública, observados os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e outras legislações pertinentes.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A contratada deverá entregar as poltronas montadas em até 15 (quinze) dias após a emissão da
Autorização de Fornecimento e solicitação da Secretaria Executiva da Câmara de Vereadores de São
Miguel do Oeste, de acordo com Memorial Descritivo, partes integrantes do Processo Licitatório,
observando o preço contratado;
9.2. Executar o objeto ora licitado de acordo com as especificações e demais condições estipuladas
no Edital e seus Anexos;
9.3. Permitir que os prepostos do Poder Legislativo inspecionem a qualquer tempo e hora o
andamento do objeto ora licitado;
9.4. Fornecer ao Legislativo sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimento sobre
o objeto ora licitado;
9.5. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários,
próprios e de seus funcionários;
9.6. Formar o quadro de pessoal necessário para a execução do objeto licitado pagando os salários às
suas exclusivas expensas;
9.7. É da contratada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre a execução do objeto
ora licitado;
9.8. Responsabilizar-se pelos danos que possam afetar o Poder Legislativo ou a terceiros, durante a
execução do objeto ora licitado;
9.9. É de responsabilidade da contratada executar o objeto ora licitado, vedada a subcontratação
parcial ou total da mesma;
9.10. É de responsabilidade da contratada todas as despesas referentes à execução do objeto ora
contratado;
9.11. Para fins da execução dos serviços de instalação e entrega dos equipamentos e seus acessórios,
a empresa alocará nas dependências da Contratante recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
mínimas suficientes para a eficiência dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1. Efetuar o pagamento ajustado;
10.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;
10.3. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. O Contrato deverá ser assinado após a homologação do presente Processo Licitatório num
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, junto à sede do Poder Legislativo de São Miguel do Oeste;

11.2. O presente contrato não será, de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo
trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a EMPRESA colocar no
serviço;
11.3. Se a empresa homologada dentro dos prazos legais não tiver condições para a celebração do
Contrato, será adjudicada a próxima classificação no certame, desde que não seja permitida nova
licitação em razão do relevante interesse público municipal;
11.4. O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, a qualquer momento,
atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a contratada qualquer valor
a título de indenização pela unilateral rescisão;
11.5. As omissões do presente contrato serão preenchidas pelos termos da lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. Para dirimir as questões decorrentes da execução deste Termo Contratual, fica eleito o Foro da
Comarca de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser;
12.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual forma e
teor, na presença de duas testemunhas infra-assinadas, para que possa produzir todos os seus efeitos
de Direito.

São Miguel do Oeste, SC, __ de ___________ de 2018.

CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE
Presidente Claudio José Barp

EMPRESA
Diretor

TESTEMUNHAS:
________________________
Nome:
CPF:

________________________
Nome:
CPF:

Visto na forma da Lei.
LUIZ ALCEBÍADES PICHETTI
OAB/SC 6969
Advogado do Legislativo

ANEXO III
Pregão nº 21/2018
CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................................, portador(a) da
Cédula de Identidade nº ............................................ e inscrito(a) no CPF sob o nº
...................................................., a participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal de
Vereadores de São Miguel do Oeste/SC, na modalidade Pregão nº 21/2018, suprarreferenciada, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa ......................................................................................, bem como formular propostas e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

......................................, ....... de ........................de 2018.

____________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO IV
PREGÃO nº 21/2018
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
A
empresa
...............................................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº........................................, licitante no Pregão nº 21/2018, promovido pela Câmara Municipal de
Vereadores de São Miguel do Oeste/SC, declara, por meio de seu representante,
Sr(a)......................................................................................., que está regular com a Fazenda
Nacional, Estadual e Municipal, com a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como que atende a
todas as exigências de habilitação constantes no edital do referido certame.

........................, ....... de ......................... de 2018.

______________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO V
PREGÃO nº 21/2018
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de PREGÃO nº 21/2018, instaurado por esse órgão público, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por expressão da verdade, firmamos a presente.

........................, ....... de ......................... de 2018.

______________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VI
PREGÃO nº 21/2018
DECLARAÇÃO

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do
CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

........................, ....... de ......................... de 2018

______________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

