
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

 
O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob n°. 
01.610.566/0001-06, com sede a Rua Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro, em Palmeira/SC, representada 
pela Prefeita Municipal a Sra. FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, por meio da Pregoeira e sua Equipe de 
Apoio, comunicam aos interessados que farão realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que 
tem por objeto a “Aquisição e fornecimento de materiais de limpeza e utensílios, para as secretarias 
municipais no ano de 2021”, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 
20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro 
e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
Recebimento das Propostas: das 18h30m do dia: 21/01/2021 as 13h20m do dia 03/02/2021. 
Abertura das Propostas: das 13h31m do dia 03/02/2021 as 14h30m do dia 03/02/2021 
Data da Sessão da Disputa de Preços: 14h31m do dia 03/02/2021. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br 
 
1. DO OBJETO 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a Aquisição e fornecimento de materiais de limpeza e utensílios, 
para as secretarias municipais no ano de 2021. 
 
1.2. Os serviços detalhados, com especificações e características mínimas, são os constantes dos Anexos, 
planilha e projeto que fazem parte integrante do presente edital.  
 
1.3. A licitação será realizada item. 
 
1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
 
2.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta do 
orçamento do exercício vigente, na seguinte rubrica orçamentária: 
 
111 - 1 . 2015 . 18 . 541 . 29 . 2.60 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
79 - 1 . 2008 . 20 . 606 . 13 . 2.42 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
188 - 2 . 3010 . 10 . 301 . 30 . 2.21 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
223 - 2 . 3010 . 10 . 301 . 30 . 2.49 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
203 - 2 . 3010 . 10 . 304 . 30 . 2.53 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
75 - 1 . 2007 . 15 . 541 . 7 . 2.28 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
127 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.25 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
247 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.91 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
248 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.91 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
143 - 1 . 2005 . 12 . 365 . 23 . 2.67 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
61 - 1 . 2005 . 12 . 365 . 24 . 2.11 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
64 - 1 . 2005 . 12 . 361 . 21 . 2.12 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
55 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 3 . 2.4 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 

http://www.bll.org.br/


 

 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1  Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                                                     
3.2    Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3     É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de 
suspensão no âmbito da administração municipal. 
3.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas.  
3.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do 
Brasil(ANEXO 04) 
            b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e  
          c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e 
modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de 
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 
24 parágrafo 5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará 
a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido 
pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 
04. 
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 
09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no 
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 
 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
4.1    O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 
as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 
 



 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
4.2      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
4.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 
de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu 
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.                                                                                            
4.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil. 
4.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
PARTICIPAÇÃO: 
4.8   A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e 
horário limite estabelecido.   
4.9   Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
4.10  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros. 
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação. 
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

   4.12Não poderão participar desta licitação os interessados: 
  4.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma        
  da legislação vigente; 

3.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.12.5  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 
 
4.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 
nº 746/2014-TCU-Plenário). 
4.14  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através 
de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de 
Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 

mailto:contato@bll.org.br


 

 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

5.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 
123, de 2006. 

5.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances. 

 
 

6.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 
6.1.1Valor unitário; 
6.1.2 Marca; 
6.1.3 Fabricante;  
6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  

6.6 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é 
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo 
de Referência. 

6.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
6.7.2 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 



 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 
7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
7.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  
7.5.3 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 5 %(cinco por 
cento). 

7.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto 
licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse item. 

7.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

7.11 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.12 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.13 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.14 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.  
7.15 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.16 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

7.17 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

7.18 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 



 

7.19 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.20 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.21 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.22 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto. 

7.23 Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
produzidos: 
7.23.3 no pais; 
7.23.4 por empresas brasileiras;  
7.23.5 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.23.6 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

7.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas.  

7.25 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
7.25.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
7.25.4 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas horas), envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.26 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais 

das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do 
disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 



 

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 horas (duas),sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

8.7.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de 
não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da 
solicitação. 

8.7.2.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos 
os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.7.2.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
8.7.2.3 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 
8.7.2.4 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.7.2.5 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes 
no Termo de Referência.  

8.7.2.6 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica 
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.7.2.7 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 
recolhidas pelos licitantes no prazo de 2  (dois) dias, após o qual poderão ser 
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.7.2.8  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos 
em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for  

8.8 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com 
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 
manufaturado nacional. 

8.9 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.9.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

8.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

8.12 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.12.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 



 

8.12.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

8.13 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital.  

 
 
 
9.  DA HABILITAÇÃO   

 
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 
9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
9.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
9.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

9.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
9.6 Habilitação jurídica:  

 
9.6.1 A comprovação da REGULARIDADE FISCAL será feita mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
f) Prova de Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas (CNDT); 
 
9.6.2 – A comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, expedida pelo 

distribuidor da sede do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio do(a) 
licitante. 

b) 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 quanto no SAJ. As duas certidões deverão 
ser apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade. 

 

9.7 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.8 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

14.8.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 

9.9 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 



 

9.14.2 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

 

9.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 
10.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 
ou seu representante legal. 

10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 

 
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11.  DOS RECURSOS 
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  



 

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 
14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 
15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
15.2 O adjudicatário terá o prazo de 02(dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  

15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data 
de seu recebimento.  

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

 
15.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
15.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
15.4 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 

Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
15.5 O prazo de vigência da contratação é até 31/12/2021. prorrogável conforme previsão no instrumento 

contratual ou no termo de referência.  
15.6 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 



 

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 
19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

15.6.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor 
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da 
contratação. 

15.6.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas no edital e anexos. 

15.7 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 
15.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 
 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 

19. DO PAGAMENTO 
  

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  
20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
20.1.3 apresentar documentação falsa; 
20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6 não mantiver a proposta; 
20.1.7 cometer fraude fiscal; 
20.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 

 
20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  
20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 



 

20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 

20.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 

20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até cinco anos; 

20.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

20.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

20.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

20.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

20.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 

20.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 

20.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
20.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 
21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 
21.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado. 
21.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante melhor classificado. 
21.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 
a fase competitiva. 

21.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

 
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 
22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitações@palmeira.sc.gov.br. 



 

22.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos. 

22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro.   

23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 

23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias 
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 

24. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
24.1.1  ANEXO I - Termo de Referência; 
24.1.2 ANEXO II – Exigências para Habilitação; 
24.1.3  ANEXO III – Modelo de proposta; 
24.1.4 ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 
24.1.5 ANEXO V – Custo pela utilização do sistema; 
24.1.6 ANEXO VI – Declaração Inidoneidade 
24.1.7 ANEXO VII – Declaração Habilitação 
24.1.8 ANEXO VIII – Declaração menor de idade; 



 

24.1.9 ANEXO IX – Declaração ME/EPP 
24.1.10 ANEXO X – Declaração Responsabilidade 
24.1.11 ANEXO XI – Declaração Vínculo 
24.1.12 ANEXO XII – Minuta de Contrato 

 
PALMEIRA, 19 de janeiro de 2021. 
 
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA 
Prefeita Municipal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO I 

 
 
 
 TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
O presente Pregão tem por objeto a Aquisição e fornecimento de materiais de limpeza e utensílios, para 
as secretarias municipais no ano de 2021. 
 
 Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site 
da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 
 
 

 Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria diretamente interessada ou setores 
requisitantes e ainda nas escolas do interior, no prazo de 05 (cinco) dias do recebimento da 
respectiva solicitação, e deverão estar dentro dos estritos padrões de qualidades exigíveis. 

 

 O pagamento será efetuado pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias após a liberação dos 
créditos mediante a apresentação de Nota Fiscal e boleto bancário, e poderá ser efetuado 
mediante depósito bancário ou transferência. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com 
Autorização de Fornecimento indicar o número da Autorização correspondente, bem como 
indicar o nome do banco e número da conta bancária Contratada. O arquivo XML ou PDF da 
nota fiscal deverá ser encaminhado obrigatoriamente ao e-mail: 
apoio.adm@palmeira.sc.gov.br.  

 

 Cumprir rigorosamente os prazos deste contrato; 
 

 

 Os produtos devem conformidade com a legislação vigente, especialmente no que se refere ao 
Código de Defesa do Consumidor, às normas da ANVISA e do Ministério da Saúde; 
 

 Providenciar a imediata correção das irregularidades eventualmente apontadas pela Secretaria 
competente e não reincidir nas mesmas irregularidades, sob pena da aplicação das sanções 
deste instrumento; 

 
 

 Entregar os produtos com prazo razoável de validade, assim entendido o exigido na descrição 
do item ou, na ausência dessa exigência, quando o produto tenha pelo menos a metade do 
prazo de validade ainda vigente, entre a data de fabricação e o prazo final de validade; 
 

 Manter atualizados durante toda a vigência do contrato os documentos apresentados por 
ocasião da habilitação, assim como comunicar a Prefeitura de eventual impedimento em 
contratar com o Poder Público, seja ele decorrente do art. 9º da Lei de Licitações, ou da Lei de 
Improbidade Administrativa, ou de qualquer das hipóteses de impedimento previstas no Edital 
do Manter atualizados durante toda a vigência do contrato os documentos apresentados por 
ocasião da habilitação, assim como comunicar a Prefeitura de eventual impedimento em 
contratar com o Poder Público, seja ele decorrente do art. 9º da Lei de Licitações, ou da Lei de 
Improbidade Administrativa, ou de qualquer das hipóteses de impedimento previstas no Edital 
deste PREGÃO ou que tenha sido objeto das declarações constantes nos anexos deste edital; 

 
 

      Responsabilizar-se pela entrega dos produtos acompanhada dos documentos necessários 
ao recebimento (nota fiscal); e 

mailto:apoio.adm@palmeira.sc.gov.br


 

 

 Ao entregar os documentos, a Licitante deverá descarregar os itens até o interior do órgão 
público e aguardar a conferência da entrega. 

 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 
 
 

 

Item Material/Serviço Unid. 

medida 

Qtd 

licitada 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 5012 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500 

GRAMAS, LARGURA MÍNIMA DE 24CM. 

ISENTO DE IMPUREZAS, MACIO, COM 

BOA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE 

LIQUIDOS. SOLICITAMOS  

RL 150  3,92  588,00 

2 14790 - Abridor de lata Uni 18  5,36  96,48 

3 4852 - Acendedor de fogão a gás, acende 

os queimadores a uma distância segura. 

Não gera chamas, apenas faíscas. 

Uni 50  13,02  651,00 

4 14780 - Alcool em gel L 20  7,89  157,80 

5 21681 - Alvejante para limpeza antimofo e 

retira limo.Embalagem com 500 ml 

L 50  5,23  261,50 

6 2464 - Alvejante sem cloro 1 lt, com ação 

do oxigênio ativo, que garante eficiênccia no 

combate a manchas e sujeiras. 

L 275  6,11  1.680,25 

7 6799 - Amaciante de roupa, aspecto físico l

íquido viscoso concentrado, perfumado. 

Frasco de 5 litros, com tampa abre e fecha 

com lacre de rosquear. A embalagem dever

á conter externamente os dados de identifi 

GALÃO 120  15,15  1.818,00 

8 10677 - Avental branco, plástico resistente 

ao fogo - tipo cozinheiro 

Uni 50  12,82  641,00 

9 14654 - BANDEJA LAMINADA nº 6 

retangular BANDEJA LAMINADA PARA 

ACOMODAÇÃO DE ALIMENTOS 

Uni 75  3,81  285,75 

10 18823 - Bacia de plástico 2 litros Uni 38  7,02  266,76 

11 4854 - Bacia de plástico, 10 litros nº 2 Bacia 

de plástico, 10 litros nº 2 

Uni 30  12,52  375,60 

12 17136 - Balde de lenços umedecidos, com 

fibras mais macias e esessas, absorvente e 

super resistente. c/ 400 unidades 

Balde 70  13,82  967,40 



 

Dermatologicamente testado, hipoalérgicas 

e sem álcool. 

13 13240 - Balde de plástico 10 litros Uni 30  11,49  344,70 

14 21682 - Balde de plástico 10 litros Uni 5  11,49  57,45 

15 21683 - Balde de plástico 5 litros Uni 30  5,31  159,30 

16 13243 - Bota de borracha ( n° 35 ao 44) Uni 85  49,60  4.216,00 

17 4858 - Bule médio de alumínio 2 litros Uni 20  50,32  1.006,40 

18 5519 - CAIXA ORGANIZADORA 

transparente 70 litros 

Uni 43  44,43  1.910,49 

19 14813 - CERA LIQUIDA  750 ML Uni 510  8,31  4.238,10 

20 18513 - Caixa de plástico multiuso 

organizadora com tampa de 25 a 30 litros 

46/35/26 cm. 

Uni 95  44,43  4.220,85 

21 14796 - Canudo de plástico colorido pacote 

com 100 

Pct 40  4,36  174,40 

22 4843 - Casco de água 20 litros Garrafão plá

stico, tipo bombona, contendo 20 litros de 

capacidade, com data de fabricação do 

mesmo mês da entrega. 

GARRAFÃO 120  14,86  1.783,20 

23 6505 - Cera Líquida Semi-Lustrável  - 

750ml 

FR 100  8,31  831,00 

24 2156 - Cera em pasta 400gr, com silicone e 

registro na ANVISA] 

Lata 135  29,16  3.936,60 

25 18538 - Chaleira elétrica mínimo 1,7 litros, 

220 volts. 

Uni 34  57,74  1.963,16 

26 4859 - Chaleira grande 7 litros Uni 10  114,07  1.140,70 

27 4860 - Chaleira média 2 litros Uni 5  57,74  288,70 

28 14781 - Cloro - hipoclorito de sódio 12% - 1 

lts 

GALÃO 50  16,43  821,50 

29 18503 - Cloro - hipoclorito de sódio 12% 05 

litros. 

GALÃO 175  16,43  2.875,25 

30 13231 - Coador de pano, grande, para café Uni 50  10,55  527,50 

31 13245 - Coador de pano, pequeno, para caf

é 

Uni 47  7,43  349,21 

32 4862 - Colher de inox, com cabo de plástico Uni 306  6,59  2.016,54 

33 8430 - Colher de servir arroz, de inox 

grande 

Uni 72  18,80  1.353,60 

34 555 - Colher de sobremesa em inox, cabo 

de plástico 

Uni 75  2,59  194,25 

35 13360 - Colher descartável, pacote com no 

minimo 50 unidades 

pacote 260  2,78  722,80 

36 17164 - Colher em madeira de boa Uni 24  13,16  315,84 



 

qualidade, resistente, inodora e que não 

transmita sabor aos alimentos. 

37 4863 - Concha de inox grande Uni 11  31,38  345,18 

38 3932 - Concha de inox média Uni 10  28,30  283,00 

39 18516 - Conjunto de chá em porcelana 12 

peças. 

CONJUNTO 10  131,23  1.312,30 

40 4864 - Copo de plástico com alça, para 

merenda (caneca), 300ml 

Uni 360  4,43  1.594,80 

41 4865 - Copo de vidro liso 250ml Uni 105  20,10  2.110,50 

42 18517 - Copos descartáveis 120 ml com 

100 unidades. 

pacote 1.851  1,00  1.851,00 

43 4866 - Copos descartáveis pacote c/ 100 

unidades 300ml 

Pct 450  6,38  2.871,00 

44 2159 - Creme dental infantil, que possui fó

rmula com flúor ativo e baixa abrasividade 

que proporciona proteção anticárie. 

Uni 110  5,26  578,60 

45 8616 - DETERGENTE NEUTRO  5 L Uni 60  20,18  1.210,80 

46 2160 - Desinfetante de uso geral germicida 

e bactericida 5lts 

galâo 960  15,46  14.841,60 

47 18519 - Desinfetante multiuso com aroma 

floral 1 litro. 

L 320  5,26  1.683,20 

48 2163 - Desodorizador de ambientes, 

aerossol, s/ CFC, 400ml. 

Uni 300  9,99  2.997,00 

49 14812 - Detergente Neutro com alta eficiê

ncia na remoção de sujeiras e gorduras e 

muita espumação com 05 lts. 

GALÃO 510  20,18  10.291,80 

50 14810 - Detergente com Glicerina, neutro, 

Biodegradável 500ml 

Uni 410  1,94  795,40 

51 2875 - ESCOVA DENTAL INFANTIL Uni 350  4,43  1.550,50 

52 18520 - Escorredor de alumínio n°6. Uni 7  34,33  240,31 

53 2168 - Escova de roupa de mão  Uni 25  1,89  47,25 

54 533 - Escova dental ADULTO Uni 101  1,00  101,00 

55 2169 - Escova sanitária c/ estojo em plá

stico resistente 

Uni 80  13,60  1.088,00 

56 4867 - Escumadeira de inox grande Uni 13  18,48  240,24 

57 2170 - Esfregão de arame Uni 185  12,31  2.277,35 

58 2171 - Esponja de limpeza, dupla face,com 

fibras abrasivas pct c/ 03 unidades 

pacote 495  3,16  1.564,20 

59 2172 - Esponja de lã de aço com 8 

unidades de 60g, de primeira qualidade que 

não acumula bactéria, 100% ecológico. 

pacote 450  1,48  666,00 

60 4868 - Faca de Inox com cabo de plastico Uni 110  13,58  1.493,80 



 

61 17121 - Faca para corte de carnes,tamanho 

medio 

Uni 13  16,50  214,50 

62 17191 - Faqueiro de inox - 48 peças CONJUNTO 9  1,00  9,00 

63 11121 - Filtro para café nº 103 Filtro de 

papel para café nº 103 

CX 210  3,76  789,60 

64 1930 - Flanela para limpar vidro. 35 x 35 cm Uni 290  4,14  1.200,60 

65 17190 - Forma de pao de queijo e cupcake-

12 cavas. 

Uni 13  23,99  311,87 

66 4869 - Forma grande para bolo retangular 

45 X 30 X 6 Cm  

Uni 13  33,83  439,79 

67 606 - Forma/Assadeira de aluminio grande, 

para bolo 40 cm 

Uni 18  41,23  742,14 

68 3290 - Forma/Assadeira de aluminio média, 

para bolo 34 cm 

Uni 10  45,68  456,80 

69 3619 - Forma/Assadeira de vidro grande 

com tampa, Tamanho: 40x24x7cm Material: 

vidro temperado.Cor: transparente. 

Capacidade: 5,25 litros.   

Uni 1  1,00  1,00 

70 21684 - Forma/assadeira de aluminio média 

para bolo 34 cm 

Uni 5  45,68  228,40 

71 2175 - Fralda de pano, em algodão, tecido 

duplo, bem. c/ 5 unidades 

pacote 100  18,60  1.860,00 

72 14798 - Frigideira 30 cm Uni 7  53,14  371,98 

73 14783 - Fruteira de Chão Alta Com Cestos  

E Tampo 

Uni 7  65,99  461,93 

74 1935 - Fósforo longo, caixa grande com 240 

unidades 

CX 148  3,77  557,96 

75 2818 - Fósforo pequeno, embalagem com 

10 caixas contendo 40 palitos de fósforo 

cada 

CX 145  3,05  442,25 

76 3739 - Garfo Descartável, em material plá

stico, embalagem com 50 unidades. 

Pct 210  4,89  1.026,90 

77 4870 - Garfo de inox, com cabo de plástico Uni 130  3,46  449,80 

78 4841 - Garrafa térmica 1,8 litro Uni 50  60,00  3.000,00 

79 10314 - Garrafa térmica 2 litros Uni 51  44,96  2.292,96 

80 2100 - Garrafa térmica, de 1,5 litros Uni 14  44,90  628,60 

81 4871 - Guardanapos grandes, folha 

simples, com ótimo grau de alvura, boa 

maciez, maior resistência, sem perfume, 

alta qualidade, cor branca, com 50 folhas 

Uni 325  2,51  815,75 

82 2437 - Guardanapos pequenos, folhas 

simples, com ótimo grau de alvura, boa 

Uni 210  1,65  346,50 



 

maciez, maior resistência, sem perfume, 

alta qualidade, cor branca, com 50 folhas 

83 6346 - Gás 13 K Uni 460  79,33  36.491,80 

84 5396 - Gás 45 k Uni 70  273,33  19.133,10 

85 18518 - Hastes flexiveis com 100 unidades. Uni 100  1,96  196,00 

86 6805 - ISQUEIRO A GAS Uni 150  4,13  619,50 

87 18504 - Jarra de plástico 2 litros. Uni 20  17,54  350,80 

88 18540 - Jarra elétrica 1,5 litros automática, 

220 volts. 

Uni 19  96,27  1.829,13 

89 4872 - Jarra em plástico para suco, 5 litros Uni 15  17,01  255,15 

90 17098 - Jarra plastica 5 litros Uni 6  17,01  102,06 

91 6907 - Kit Lâmpada Econômica 25w (reta) Uni 340  11,96  4.066,40 

92 18521 - Kit de talheres com 12 unidades. KIT 47  41,03  1.928,41 

93 12737 - LIXA DE AGUA Uni 80  2,10  168,00 

94 19041 - Limpa Piso para limpeza e proteção 

de pisos laminados, carpetes de madeira e 

similares. Sem enxágue, seca rápido, limpa 

sem agredir, 750 ml. (Alfazema/Lavanda) 

Uni 33  10,76  355,08 

95 2177 - Limpa vidros, com álcool, 

pulverizador, 500 ml 

Uni 235  6,96  1.635,60 

96 2178 - Limpador de uso geral, multi uso, 

500 ml, com fórmula bactericida 

Uni 510  3,96  2.019,60 

97 18524 - Lixa n°120 (para limpeza de 

fogão). 

Uni 70  2,10  147,00 

98 18523 - Lixa n°80 (para limpeza de fogão). Uni 70  2,10  147,00 

99 4421 - Lixeiro 100 litros, com pedal Uni 28  270,00  7.560,00 

100 2180 - Lixeiro grande com acionamento em 

pedal, 75 litros 

Uni 28  1,00  28,00 

101 4876 - Lixeiro para banheiro c/ tampo, 15 

litros 

Uni 68  35,82  2.435,76 

102 19868 - Lixeiro, 50 litros com pedal Uni 28  104,39  2.922,92 

103 2181 - Lustra móveis para brilho, proteção e 

fragrância 500 ml. Que dá brilho intenso, 

proteção contra manchas d´água. 

Uni 295  12,69  3.743,55 

104 4879 - Luvas emborrachadas P, M e G PAR 193  4,23  816,39 

105 18522 - Lâmpada de LED 40, 60 e 100 

watts. 

Uni 280  7,30  2.044,00 

106 10470 - PILHA AA ALCALINA C/4 Uni 145  12,74  1.847,30 

107 19875 - PILHA ALCALINA AAA ( PALITO) 

C/ 4 UNIDADES 

Uni 140  14,85  2.079,00 

108 19876 - PILHA ALCALINA C Uni 66  7,10  468,60 



 

109 19869 - Pacote de fraldas  descartaveis 

infantil  com sistema de abre e fecha fácil, 

TAM G Fralda descartável Infantil , tamanho 

"G", gel ultra absorvente, com barreiras 

laterais, antivazamento, prática, anatômica 

e confortável com polpa de celulose, gel pol

ímero super absorvente, elásticos,filme de 

polietileno, ibras de polipropileno e adesivo 

termoplástico, embalada em pacote com no 

mínimo 35 unidades. Na embalagem 

deverão estar impressos tods os dados de 

fabricante, lote e validade 

Pct 70  32,09  2.246,30 

110 17141 - Pacote de fraldas descartaveis P Pct 70  27,26  1.908,20 

111 18846 - Pacote de fraldas descartáveis com 

sistema de fecho abre e fecha fácil, tam GG 

ou EX. Fralda  descartável  Infantil,  

tamanho  extra grande ,  gel  ultra  

absorvente,  com  barreiras  lateral  

antevazamento,  prática,  anatômica   e   

confortável   com   polpa   de   celulose,   

gel  polímero  super  absorvente,  elásticos,  

filme  de  polietileno,  fibras  de  

polipropileno  e  adesivo  termoplástico,  

embalada  em  pacote  com  no  mínimo 28 

unidades. Na  embalagem  deverão  estar  

impressos  todos  os dados do fabricante, 

lote e validade  

Pct 70  33,86  2.370,20 

112 18844 - Pacote de fraldas descartáveis com 

sistema de fecho abre e fecha fácil, tam M. 

Fralda  descartável  Infantil,  tamanho mé

dio,  gel  ultra  absorvente,  com  barreiras  

lateral  antevazamento,  prática,  anatômica   

e   confortável   com   polpa   de   celulose,   

gel  polímero  super  absorvente,  elásticos,  

filme  de  poli etileno,  fibras  de  

polipropileno  e  adesivo  termoplástico,  

embalada  em  pacote  com  no  mínimo 38 

unidades. Na  embalagem  deverão  estar  

impressos  todos  os dados do fabricante, 

lote e validade  

Pct 70  29,72  2.080,40 

113 2184 - Pacotes de plástico 3 litros para Uni 210  3,38  709,80 



 

freezer 

114 2185 - Pacotes de plástico 5 litros, para 

freezer 

Uni 180  5,31  955,80 

115 2438 - Palito de dente caixa com 100 

unidades 

Uni 150  0,85  127,50 

116 18527 - Panela Caçarola, grande, industrial 

restalrante N30 - 10 litros. 

Uni 5  84,94  424,70 

117 14786 - Panela Pipoqueira Pipoca Alumínio 

Polido 3,4 Litros Nº 20 

Uni 7  66,63  466,41 

118 21685 - Panela de Aluminio Fundido Rasa-

n.30 

Uni 5  49,73  248,65 

119 8522 - Panela de Alumínio Fundido Rasa - 

tam.24 

Uni 12  73,57  882,84 

120 2493 - Panela de Pressão 7lts Uni 12  91,12  1.093,44 

121 1966 - Panela de aluminio de 25cm Uni 13  40,21  522,73 

122 7371 - Panela de aluminio de 35 cm Uni 12  116,97  1.403,64 

123 531 - Panela de aluminio de 40cm Uni 13  171,37  2.227,81 

124 4898 - Panela de alumínio fundido nº 30 Uni 12  49,73  596,76 

125 4901 - Panela de alumínio fundido nº 34 Uni 12  141,10  1.693,20 

126 2186 - Pano de chão tipo toalha listrada 

90% algodão no mínimo. Tamanho 53 x 

100 cm. Cores fortes. 

Uni 90  0,93  83,70 

127 5385 - Pano de louça (prato) branco 100% 

algodão, para pintura, com barra 0,40 cm x 

0,60 cm. 

Uni 440  7,00  3.080,00 

128 2173 - Papel Higiênico, fardo com 16 

pacotes c/ 4 rolos cada.  Folhas simples, 

branca, de alta qualidade, 100% fibras celul

ósicas. Picotado, contém extrato de 

algodão, 

FARDO 690  43,58  30.070,20 

129 4851 - Papel Toalha c/ 1000 unidades 

descartável, na cor branca, folha simples 

com 3 dobras para lavabo 

pacote 1.080  11,15  12.042,00 

130 18529 - Papel higiênico, fardo com 8 rolos 

de 30 metros. 

Uni 60  12,26  735,60 

131 17160 - Papel manteiga A4. Folha Uni 30  3,23  96,90 

132 2188 - Papel toalha pacote com 2 rolos 

cada folhas duplas,20cmx22cm cada folha 

lisa 

pacote 360  5,26  1.893,60 

133 2190 - Pedra Sanitária em gel, com ação 

contínua, com perfume de limpeza 

Uni 375  3,29  1.233,75 

134 14795 - Pegador De Massas E Macarrão Uni 8  17,62  140,96 



 

Salada Aço Inox 20cm  

135 14791 - Peneira de plastico20 cm Uni 22  4,94  108,68 

136 21686 - Pilha Alcalina C PAR 50  7,10  355,00 

137 1938 - Plástico filme bobina, 28 cm Uni 95  5,26  499,70 

138 19877 - Porta filtro para coar café Uni 18  9,92  178,56 

139 4883 - Pote de plástico Grande com tampa Uni 33  20,90  689,70 

140 4884 - Pote de plástico Médio com tampa Uni 33  10,66  351,78 

141 4885 - Pote de plástico Pequeno com 

tampa 

Uni 33  6,36  209,88 

142 13358 - Pote de vidro com tampa, 

capacidade minima 2 litros 

Uni 20  38,90  778,00 

143 4887 - Prato de plástico tipo "merenda" Uni 300  1,99  597,00 

144 4888 - Prato de vidro - raso - 30 cm Uni 90  5,50  495,00 

145 2902 - Prato descartável pequeno, 16 cm c/ 

10 unidades 

Pct 1.150  1,16  1.334,00 

146 2191 - Prendedor de roupas para varal, plá

stico c/12 unidades 

pacote 61  2,49  151,89 

147 7715 - Pá para lixo, em plástico resistente, 

cabo longo 

Uni 69  16,63  1.147,47 

148 2966 - Ralador de inox tipo torre Uni 7  18,30  128,10 

149 2670 - Removedor de cera, incolor de no m

ínimo 750 ml 

Uni 70  7,59  531,30 

150 17110 - Rodo com esponja dupla face 

abrasiva 

Uni 175  14,79  2.588,25 

151 1944 - Rodo de Borracha 40 cm com cabo 

de madeira Rodo de Borracha 

Uni 115  12,70  1.460,50 

152 2193 - Rodo para cera, 40cm (grande), em 

madeira 

Uni 130  7,33  952,90 

153 7275 - SABONETE LIQUIDO 5 litros GALÃO 60  32,68  1.960,80 

154 10494 - SABONETE LIQUIDO 500ML Uni 111  1,00  111,00 

155 21702 - SACO DE LIXO DE 100 LITROS  

COM 25 UNIDADES 

Pct 120  10,49  1.258,80 

156 9979 - SACO PIPOCA 18 X  25 BCO C/500 Pct 240  10,49  2.517,60 

157 2196 - Sabonete 90 g  Uni 130  1,64  213,20 

158 2197 - Sabonete infantil 90 g Uni 75  2,23  167,25 

159 21687 - Sabonete liquido antisséptico co 

inodoro,sem perfume. Embalagem de 5 

litros 

L 60  21,66  1.299,60 

160 4850 - Sabonete líquido (5 litros) GALÃO 225  32,68  7.353,00 

161 2194 - Sabão em barra embalagem com 5 

unidades, 200g 

pacote 310  7,46  2.312,60 

162 2195 - Sabão em pó BIODEGRADÁVEL,  Uni 495  8,36  4.138,20 



 

CONTENDO  TENSOATIVOS,  

COADJUVANTES,  SINERGISTAS,  

TAMPONANTES,  BRANQUEADORES  

ÓPTICOS,   CORANTES,   ENZIMAS,   

ADENUADORES  DE  ESPUMA. Princípio  

ativo  alquil  benzeno sulfonato de sódio; 

silicato de sódio,  carbonato de sódio, teor 

de ativos mínimo de  8,0%  pH  =  11,5  má

ximo,  solução  1%  P/P;  pigmentos  e  

outras  substâncias  permitidas,  

acondicionadas  em  pacotes  ou caixas 

com  1.000  gramas; laudo analítico do lote 

do produto e  autorização  de  

funcionamento  do  fabricante  na 

ANVISA/MS.     

163 14784 - Saco Plástico Para Cachorro 

Quente, 100 Unidades  

Pct 100  14,77  1.477,00 

164 2201 - Saco de lixo 15L,39x58,embalados 

em rolos com 20 sacos cada,embalados em 

polietileno transparente. 

pacote 755  3,82  2.884,10 

165 2202 - Saco de lixo 30L,59x62,embalados 

em rolos com 10 sacos cada,embalados em 

polietileno transparente  

pacote 705  8,54  6.020,70 

166 21688 - Saco de lixo com capacidade de 50 

litros com 10 unidade. 

Pct 100  2,53  253,00 

167 2200 - Saco para lixo com capacidade 50 

litros com 10 unidades 

pacote 900  2,53  2.277,00 

168 21689 - Saco plastico para freezer 5 kg. 

Embalagem com 100 sacos 

Uni 10  4,70  47,00 

169 2465 - Saponáceo Líquido cremoso 300 ml Uni 760  4,48  3.404,80 

170 2204 - Saponáceo em pó 300 ml, com 

detergente 

Uni 196  4,26  834,96 

171 11474 - Shampoo infantil, embalagem 

minima de 270 ml 

Uni 30  12,73  381,90 

172 2447 - Suporte de papel toalha descartável, 

de parede 

Uni 40  36,14  1.445,60 

173 4889 - Suporte para "bombona" de água 

mineral 20 litros 

Uni 3  20,33  60,99 

174 17126 - Suporte para bombona de agua 

mineral 

Uni 31  20,23  627,13 

175 14788 - Suporte para copos descartaveis Uni 39  45,05  1.756,95 

176 2207 - Suporte para papel higiênico rolo de Uni 35  67,80  2.373,00 



 

até 400m 

177 634 - Suporte para papel higiênico rolo 

simples 

Uni 35  23,13  809,55 

178 17206 - Tapete emborrachado para 

banheiro. Material que permite a água 

evaporar, antiescorregamento. 

Uni 10  7,60  76,00 

179 1939 - Tapete emborrachado para porta, 

tipo capacho 100% pvc, 10mm de 

espessura, lavável, antichamas, 

antiderrapante. 

Uni 22  23,30  512,60 

180 10657 - Toalha de rosto 90x50 - 100% 

algodão  

Uni 135  18,84  2.543,40 

181 4894 - Touca sanfonada branca, com elá

stico duplo - 100 unidades 

Pct 210  13,03  2.736,30 

182 4891 - Tábua/Placa de plástico polietileno 

de cortar carnes ou legumes, impermeavel 

a proliferação de bacterias e fungos 

Uni 13  19,32  251,16 

183 528 - Varal de chão para roupa Uni 20  81,93  1.638,60 

184 2211 - Vassoura Nylon 30cm c/cabo de 

madeira plastificado 

Uni 162  6,70  1.085,40 

185 18821 - Vassoura de pêlo para uso interno 

e pisos lisos como: cerâmica, porcelanato, 

madeira e laminados. Suas cerdas de pelo 

sintético são muito resistentes e não 

embolam. Mínimo 27 cm 

Uni 50  15,06  753,00 

186 18593 - Vassoura multiuso com cerdas 

anguladas, plumadas que capturem melhor 

a sujeira de plástico, cerdas em nylon, 30 

cm.  

Uni 340  9,79  3.328,60 

187 4895 - Xícara de cerâmica  para chá ou caf

é 240 ml. 

Uni 115  14,92  1.715,80 

188 4896 - Xícara de vidro para café, 50ml Uni 146  1,00  146,00 

189 21672 - alcool em gel,embalagem de 1 litro. L 20  7,89  157,80 

190 17135 - avental termico para cozinha 

industrial 

Uni 10  33,00  330,00 

191 17103 - açucareiro em plástico Uni 15  11,03  165,45 

192 19866 - bacia de plástico 5,5 litros n°1 Uni 35  12,13  424,55 

193 17112 - balde de plastico 10 litros Uni 10  11,49  114,90 

194 17154 - balde plastico 5 litros Uni 30  6,07  182,10 

195 17162 - bandeja branca de plastico Uni 65  10,93  710,45 

196 19867 - bule grande de aluminio 3 litros Uni 25  62,71  1.567,75 

197 17153 - caixa de luvas descartavel c/100 CX 206  29,04  5.982,24 



 

unidades P/M/G 

198 17117 - copo de isopor descartavel termico 

cafe 70 ml caixa/1000 

CX 9  172,46  1.552,14 

199 10491 - copos descartaveis 200 ml. 

Embalagem plástica contendo 100 

unidades. 

Pct 3.520  3,02  10.630,40 

200 17138 - copos descartaveis,50ml- pacote 

c/100 

Pct 3.211  1,00  3.211,00 

201 17119 - creme dental 90 g Uni 70  3,15  220,50 

202 21674 - detergente neutro com alta 

eficiencia na remoçâo de sejeira- galâo com 

05 Lts 

L 60  20,18  1.210,80 

203 18607 - forma furada para bolo 28 cm Uni 12  32,02  384,24 

204 17094 - garrafa térmica 1,5 litros Uni 5  44,96  224,80 

205 17189 - kit com 4 potes plasticos. Contendo 

01 pote de  800ml ,1 Pote 2L ,1 Pote 4L e 1 

Pote 6L todos com tampa plástica. 

Uni 30  23,68  710,40 

206 17163 - leiteira de aluminio Uni 14  34,26  479,64 

207 19872 - panela de pressão, 4,5 litros Uni 13  58,93  766,09 

208 19881 - pano de chão tipo saco de limpeza, 

42x70cm 

Uni 250  8,86  2.215,00 

209 19873 - pano de chão tipo toalha listrada 

90% algodão no minimo. Tamanho 

53x100cm 

Uni 115  0,93  106,95 

210 17159 - papel aluminio Uni 30  6,20  186,00 

211 19874 - papel higiênico, fardo com 8 rolos 

de 300 metros cada. Folha simples 

FARDO 450  12,26  5.517,00 

212 21676 - pilha alcalina AAA(palito) c/4 

unidades. 

Uni 5  14,85  74,25 

213 18610 - prato de vidro fundo- unidade Uni 115  6,90  793,50 

214 9074 - prato descartavel de material 

plastico,  grande 26 cm, contendo 10 

unidades cada embalagem 

Pct 730  4,40  3.212,00 

215 21677 - protetor facial face shield 

transparente . 

Uni 60  22,67  1.360,20 

216 21678 - pulverizador( burrifador)manual plá

stico para limpeza 500ml. 

Uni 30  4,66  139,80 

217 17083 - saco de lixo 100 litros, reforçado, 

pacote com 05 unidades. 

Pct 600  10,49  6.294,00 

218 21692 - saco plastico para freezer 3 

kg.Embalagem com 100 sacos, 

Uni 20  3,76  75,20 

219 4422 - sacola plastica branca tamanho mé

dio (30 x 40), caixa com mil unidades 

CX 102  37,70  3.845,40 



 

220 19878 - suporte de papel toalha descartável Uni 58  13,80  800,40 

221 10388 - suporte para sabonete liquido 800 

ml 

Uni 25  40,23  1.005,75 

222 2148 - Água sanitária alvejante 

desinfetante, bactericida, embalagens de 

01L, com registro na ANVISA  

L 112  2,91  325,92 

223 2147 - Água sanitária alvejante 

desinfetante, bactericida, embalagens de 

05L, com registro na ANVISA 

GALÃO 840  9,57  8.038,80 

224 10048 - Álcool em gel, embalagem de 1 

litro, com registro na ANVISA 

L 1.100  7,89  8.679,00 

225 21680 - Álcool liquido antisséptico 70. 

Embalagem de 1 litro.  Sem perfume. 

Uni 100  4,49  449,00 

226 2460 - Álcool líquido, embalagem de 1 litro 

(92,8º INPM) 

L 880  4,99  4.391,20 

Total Geral  

424.510,40 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 
 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 03/2021 
 
1.   HABILITAÇÃO 
1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 
A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, os 
seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados 
pelo email licitações@palmeira.sc.gov.br, com posterior encaminhamento do original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais 
para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e 
com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Palmeira, na Roberto 
Henckemaier, 200, centro, Palmeira, SC, CEP: 88545-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, 
observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. 
 
1.2    DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
1.2.1  A comprovação da REGULARIDADE FISCAL será feita mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
f) Prova de Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas (CNDT); 
 

1.2.1.1  A comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, expedida pelo 
distribuidor da sede do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio do(a) 
licitante. 

b) 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 quanto no SAJ. As duas certidões deverão 
ser apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade. 

 
 
 
 
 

ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2021 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº _____/2021 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 



 

 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

   CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente  licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os itens de no mínimo, a contar do recebimento 
definitivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 
DECISÃO. 

  



 

ANEXO IV 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
 BLL -  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social:  

Ramo de Atividade:  

Endereço:  

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   CNPJ:  

Telefone Comercial:  Inscrição Estadual:  

Representante Legal:  RG:   

E-mail:   CPF:  

Telefone Celular:  

Whatsapp:  

Resp. Financeiro:  

E-mail Financeiro:  Telefone:  

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de 
pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade 
com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 
participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos 

expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I 
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas 
de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  
Bolsa de Licitações do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente 
às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da  BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 
 



 

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante 
comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes 
de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do 
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas 
neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, 
devendo, ainda, informar a  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
 
Local e data:  _________________________________________________________________ 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ (Assinaturas 
autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4.1 
 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  
 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ/CPF:  

Operadores 

1 Nome:  

 CPF:   Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

2 Nome:  



 

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp  

3 Nome:  

 CPF:  Função:  

 Telefone:  Celular:  

 Fax:  E-mail:  

 Whatsapp    

 
O Licitante reconhece que: 
 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu 

titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 
prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;  

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por 
seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas 
ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de 
Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   
 

 
Local e data:  __________________________________________________________________ 
 
 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 
Editais publicados pelo sistema de aquisição:  OPCIONAL DEIXAREM OU NÃO, mais pela parte de fornecedor 
explicando a porcentagem.  
 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 
adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 
 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas 
mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 
60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote 
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros 
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e 
cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou 
de Chave Eletrônica. 
 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor 
receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote 
cancelado.  

 



 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de 
PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da  BLL – Bolsa de Licitações do 
Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
 
Local e data: ________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada. 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de ________, que 
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 



 

ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 



 

ANEXO VIII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2021 

 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 
27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

 



 

ANEXO IX 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o 
regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006 

 

 

________________________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 



 

ANEXO X 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da 
Prefeitura Municipal de _______, que a empresa............................................................tomou conhecimento 
do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos 
do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 



 

ANEXO XI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 

 

DECLARAÇÃO 

(RazãoSocial)    

CNPJ/MFNº  

 Sediada 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Municipio de _________, não integra nosso corpo 

social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto 

da Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 

 

 

ANEXO XII 

PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 



 

MINUTA DO CONTRATO A SER FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

PREGÃO Nº 03/2021 

(Vinculado ao Processo Administrativo nº 03/2021) 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE PALMEIRA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno inscrita no CNPJ sob nº 01.610.566/0001-06, com sede na Rua Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro, 
em Palmeira/SC, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, aqui 
denominado, simplesmente, PREFEITURA, e, de outro lado, ____________________________________, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº ________________________, neste ato representada pelo Sr (a). 
___________________________________ com sede na __________________________, neste ato denominada, 
simplesmente, CONTRATADA, resolvem celebrar este contrato, em decorrência do Processo Administrativo nº 03/2021, 
vinculado ao Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021, tendo entre si, como justo e contratado, o que se segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. Este contrato tem por objeto a aquisição, pela PREFEITURA, dos itens abaixo descritos a serem fornecidos e 
entregues pela CONTRATADA à PREFEITURA, de acordo com as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021, 
proposta da CONTRATADA devidamente homologada e cláusulas deste contrato, conforme segue: 

 

ITEM DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANT. 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E DA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS 
 
2.1. A CONTRATADA fornecerá à PREFEITURA os produtos pelo preço correspondente, indicado na tabela acima. 
 
2.2. Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria diretamente interessada ou setores requisitantes e ainda nas 
escolas do interior, no prazo de 05 (cinco) dias do recebimento da respectiva solicitação, e deverão estar dentro dos estritos 
padrões de qualidades exigíveis. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

3.1. O pagamento pela PREFEITURA à CONTRATADA será efetuado pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias após a 
liberação dos créditos mediante a apresentação de Nota Fiscal e boleto bancário, estando de acordo com o 
solicitado no edital do Pregão Eletrônico 03/2021, e poderá ser efetuado mediante depósito bancário ou 
transferência. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com Autorização de Fornecimento indicar o número da 
Autorização correspondente, bem como indicar o nome do banco e número da conta bancária Contratada. O 
arquivo XML ou PDF da nota fiscal deverá ser encaminhado obrigatoriamente ao e-mail: 
apoio.adm@palmeira.sc.gov.br.  
 
3.2. O preço da nota fiscal só será pago se corresponder ao indicado na CLÁUSULA PRIMEIRA para cada item, assim como às 
exigências da cláusula 2.2, não se responsabilizando a PREFEITURA por despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, 
tributários ou decorrentes de transportes ou qualquer outra despesa para a entrega e fornecimento de acordo com este contrato, 
que competem exclusivamente à CONTRATADA. 

 
3.3. Os preços indicados na CLÁUSULA PRIMEIRA serão fixos e irreajustáveis, podendo haver revisão dos preços na 
hipótese de comprovação dos requisitos do art. 65, II, ‘d’, da Lei 8.666/93. 
 
3.4. No caso de inadimplemento contratual por parte da PREFEITURA, Não efetuado o pagamento pelo 
CONTRATANTE no prazo estabelecido, e desde que não haja culpa da CONTRATADA, os valores correspondentes 
às notas fiscais serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 
tributárias, conforme determina o art. 117 da Constituição Estadual. 

mailto:apoio.adm@palmeira.sc.gov.br


 

3.5. É condição para o pagamento o valor constante na Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
4. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término ficará adstrito aos respectivos créditos 
orçamentários do ano base de 2021. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 – As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da dotação assim 
consignada no orçamento vigente para o Exercício de 2021: 
 
111 - 1 . 2015 . 18 . 541 . 29 . 2.60 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
79 - 1 . 2008 . 20 . 606 . 13 . 2.42 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
188 - 2 . 3010 . 10 . 301 . 30 . 2.21 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
223 - 2 . 3010 . 10 . 301 . 30 . 2.49 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
203 - 2 . 3010 . 10 . 304 . 30 . 2.53 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
75 - 1 . 2007 . 15 . 541 . 7 . 2.28 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
127 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.25 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
247 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.91 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
248 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.91 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
143 - 1 . 2005 . 12 . 365 . 23 . 2.67 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
61 - 1 . 2005 . 12 . 365 . 24 . 2.11 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
64 - 1 . 2005 . 12 . 361 . 21 . 2.12 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
55 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 3 . 2.4 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6. A inexecução, parcial ou total, das suas obrigações, sujeitará a CONTRATADA às sanções dispostas na Lei Federal 8.666/93, 
nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88, e no Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, além do pagamento de multa no montante 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, mais 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do pedido, por dia de 
atraso, em relação à data prevista para a entrega dos produtos nele referidos, independentemente de outras sanções por 
perdas e danos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO 
 
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o(s) acréscimo(s) ou a(s) supressão 
(ões) que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor indicado na cláusula primeira, nos 
termos do art. 65, inciso I, alínea ‘b’ e § 1º, da Lei 8.666/93. 
7.2. Poderá ainda haver alteração nas cláusulas deste contrato nas demais hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
7.3. A PREFEITURA reserva-se no direito de adquirir parte ou todos os produtos licitados, sem que caiba a qualquer 
licitante indenização de qualquer espécie. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
8. Este contrato poderá ser rescindido, formalmente motivados nos autos do processo de licitação a ele vinculado, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa do contratado, nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS CONTRATANTES 

9.1. A CONTRATANTE obriga-se ao cumprimento das cláusulas e disposições deste contrato e, especialmente por 
intermédio do órgão diretamente interessado: 
 



 

a. Ao pagamento na forma prevista na CLÁUSULA TERCEIRA; 
b. A conferir e certificar, no ato de entrega e recebimento da mercadoria, a quantidade entregue e declarada na 
respectiva nota fiscal, bem como a qualidade dos produtos e sua adequação com a marca dos itens descritos 
conforme tabela constante na cláusula primeira; 
c. A certificar por escrito qualquer anomalia nos produtos, quantidades, irregularidade ou inadequação da nota 
fiscal com os preços e demais cláusulas deste contrato, devolvendo a nota fiscal à CONTRATADA para que esta 
tome as medidas cabíveis, podendo conceder prazo de 02 (dois) dias úteis para a regularização, sob pena de 
responder pela inexecução deste instrumento. 

9.1.1 A Secretaria diretamente interessada poderá, a seu critério devidamente justificado, conceder prazo maior que 
o previsto na alínea ‘c’ deste item, mediante justificativa plausível apresentada por escrito pela CONTRATADA. 

9.1.1.2. A ausência de recusa ato de entrega por parte da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade de providenciar a substituição dos produtos fornecidos em desacordo com este instrumento, 
especialmente quando se constatar posteriormente vícios ocultos ou qualquer outra irregularidade. 

9.2. A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento das cláusulas e disposições deste contrato, e será responsável pelo 
fornecimento e entrega somente de produtos de qualidade, respondendo perante a CONTRATANTE e perante 
terceiros nos casos em que seus produtos causarem danos aos terceiros a que eles se destinam, caso em que ficará 
obrigada a indenizar todos os danos e prejuízos causados, sejam eles de ordem material ou moral. Se obriga, ainda, 
ao seguinte: 
 

 A cumprir rigorosamente os prazos deste contrato; 

 A entregar os produtos em conformidade com a legislação vigente, especialmente no que se refere ao 
Código de Defesa do Consumidor, às normas da ANVISA e do Ministério da Saúde; 

 Providenciar a imediata correção das irregularidades eventualmente apontadas pela Secretaria 
competente e não reincidir nas mesmas irregularidades, sob pena da aplicação das sanções deste 
instrumento; 

 Entregar os produtos com prazo razoável de validade, assim entendido o exigido na descrição do 
item ou, na ausência dessa exigência, quando o produto tenha pelo menos a metade do prazo 
de validade ainda vigente, entre a data de fabricação e o prazo final de validade; 

 Manter atualizados durante toda a vigência do contrato os documentos apresentados por ocasião da 
habilitação, assim como comunicar a CONTRATANTE de eventual impedimento em contratar com o 
Poder Público, seja ele decorrente do art. 9º da Lei de Licitações, ou da Lei de Improbidade 
Administrativa, ou de qualquer das hipóteses de impedimento previstas no Edital do Manter atualizados 
durante toda a vigência do contrato os documentos apresentados por ocasião da habilitação, assim 
como comunicar a CONTRATANTE de eventual impedimento em contratar com o Poder Público, seja 
ele decorrente do art. 9º da Lei de Licitações, ou da Lei de Improbidade Administrativa, ou de qualquer 
das hipóteses de impedimento previstas no Edital deste PREGÃO ou que tenha sido objeto das 
declarações constantes nos anexos deste edital; 

      Responsabilizar-se pela entrega dos produtos acompanhada dos documentos necessários ao 
recebimento (nota fiscal); e 

 Ao entregar os documentos, a CONTRATADA deverá descarregar os itens até o interior do órgão 
público e aguardar a conferência da entrega. 

CLÁUSULA DÉCIMA – CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1 A fiscalização oriunda desta contratação será exercida por _________________, servidor indicado pela 
secretaria de Infraestrutura e Obras responsável, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência ao Secretário de Administração. 

10.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome do funcionário eventualmente envolvidos, determinando o 



 

que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ELEIÇÃO DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Para os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente, além das disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 
03/2021, as disposições da Lei 8.666/93 e Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

11.2. Fica eleito o foro da Comarca de Otacílio Costa – SC para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente 
contrato. 

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo indicadas. 

 
 

PALMEIRA, ______________________20___ 
 
 
 

Fernanda de Souza Córdova                            CONTRATADA 
Prefeito Municipal em Exercício                                 Administrador Sócio 

 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________                                 _____________________________ 
RG nº         RG nº 



 

MINUTA DO CONTRATO A SER FIRMADO COM O FUNDO  

MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA 

PREGÃO Nº 03/2021 

(Vinculado ao Processo Administrativo nº 03/2021) 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA – SC, inscrito 
no CNPJ sob nº 11.299.998/0001-93, com sede na Rua Alziro Xavier, n°. 80, centro, em PALMEIRA – SC, neste ato 
representado por sua Prefeita Municipal, Sra. FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, e pelo Secretário de Saúde 
Celito Baldessar, aqui denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e, de outro lado, 
____________________________________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 
________________________, neste ato representada pelo Sr (a).  ___________________________________ com sede 
na __________________________, neste ato denominada, simplesmente, CONTRATADA, resolvem celebrar este 
contrato, em decorrência do Processo Administrativo nº 03/2021, vinculado ao Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021, 
tendo entre si, como justo e contratado, o que se segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. Este contrato tem por objeto a aquisição, pela PREFEITURA, dos itens abaixo descritos a serem fornecidos e 
entregues pela CONTRATADA à PREFEITURA, de acordo com as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021, 
proposta da CONTRATADA devidamente homologada e cláusulas deste contrato, conforme segue: 

 

ITEM DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANT. 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E DA PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS 
 
2.1. A CONTRATADA fornecerá à PREFEITURA os produtos pelo preço correspondente, indicado na tabela acima. 
 
2.2. Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria diretamente interessada ou setores requisitantes e ainda nas 
escolas do interior, no prazo de 05 (cinco) dias do recebimento da respectiva solicitação, e deverão estar dentro dos estritos 
padrões de qualidades exigíveis. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

3.1. O pagamento pela PREFEITURA à CONTRATADA será efetuado pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias após a 
liberação dos créditos mediante a apresentação de Nota Fiscal e boleto bancário, estando de acordo com o 
solicitado no edital do Pregão Eletrônico 03/2021, e poderá ser efetuado mediante depósito bancário ou 
transferência. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com Autorização de Fornecimento indicar o número da 
Autorização correspondente, bem como indicar o nome do banco e número da conta bancária Contratada. O 
arquivo XML ou PDF da nota fiscal deverá ser encaminhado obrigatoriamente ao e-mail: 
apoio.adm@palmeira.sc.gov.br.  
 
3.2. O preço da nota fiscal só será pago se corresponder ao indicado na CLÁUSULA PRIMEIRA para cada item, assim como às 
exigências da cláusula 2.2, não se responsabilizando a PREFEITURA por despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, 
tributários ou decorrentes de transportes ou qualquer outra despesa para a entrega e fornecimento de acordo com este contrato, 
que competem exclusivamente à CONTRATADA. 

 
3.3. Os preços indicados na CLÁUSULA PRIMEIRA serão fixos e irreajustáveis, podendo haver revisão dos preços na 
hipótese de comprovação dos requisitos do art. 65, II, ‘d’, da Lei 8.666/93. 
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3.4. No caso de inadimplemento contratual por parte da PREFEITURA, Não efetuado o pagamento pelo 
CONTRATANTE no prazo estabelecido, e desde que não haja culpa da CONTRATADA, os valores correspondentes 
às notas fiscais serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 
tributárias, conforme determina o art. 117 da Constituição Estadual. 
3.5. É condição para o pagamento o valor constante na Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
4. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura e seu término ficará adstrito aos respectivos créditos 
orçamentários do ano base de 2021. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 – As despesas decorrentes da aquisição objeto do presente certame correrão a conta da dotação assim 
consignada no orçamento vigente para o Exercício de 2021: 
 
111 - 1 . 2015 . 18 . 541 . 29 . 2.60 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
79 - 1 . 2008 . 20 . 606 . 13 . 2.42 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
188 - 2 . 3010 . 10 . 301 . 30 . 2.21 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
223 - 2 . 3010 . 10 . 301 . 30 . 2.49 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
203 - 2 . 3010 . 10 . 304 . 30 . 2.53 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
75 - 1 . 2007 . 15 . 541 . 7 . 2.28 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
127 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.25 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
247 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.91 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
248 - 1 . 2011 . 8 . 244 . 28 . 2.91 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
143 - 1 . 2005 . 12 . 365 . 23 . 2.67 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
61 - 1 . 2005 . 12 . 365 . 24 . 2.11 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
64 - 1 . 2005 . 12 . 361 . 21 . 2.12 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
55 - 1 . 2003 . 4 . 122 . 3 . 2.4 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6. A inexecução, parcial ou total, das suas obrigações, sujeitará a CONTRATADA às sanções dispostas na Lei Federal 8.666/93, 
nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88, e no Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, além do pagamento de multa no montante 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, mais 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do pedido, por dia de 
atraso, em relação à data prevista para a entrega dos produtos nele referidos, independentemente de outras sanções por 
perdas e danos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO 
 
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o(s) acréscimo(s) ou a(s) supressão 
(ões) que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor indicado na cláusula primeira, nos 
termos do art. 65, inciso I, alínea ‘b’ e § 1º, da Lei 8.666/93. 
7.2. Poderá ainda haver alteração nas cláusulas deste contrato nas demais hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
7.3. A PREFEITURA reserva-se no direito de adquirir parte ou todos os produtos licitados, sem que caiba a qualquer 
licitante indenização de qualquer espécie. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
8. Este contrato poderá ser rescindido, formalmente motivados nos autos do processo de licitação a ele vinculado, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa do contratado, nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações. 



 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS CONTRATANTES 

9.1. A CONTRATANTE obriga-se ao cumprimento das cláusulas e disposições deste contrato e, especialmente por 
intermédio do órgão diretamente interessado: 
 
d. Ao pagamento na forma prevista na CLÁUSULA TERCEIRA; 
e. A conferir e certificar, no ato de entrega e recebimento da mercadoria, a quantidade entregue e declarada na 
respectiva nota fiscal, bem como a qualidade dos produtos e sua adequação com a marca dos itens descritos 
conforme tabela constante na cláusula primeira; 
f. A certificar por escrito qualquer anomalia nos produtos, quantidades, irregularidade ou inadequação da nota 
fiscal com os preços e demais cláusulas deste contrato, devolvendo a nota fiscal à CONTRATADA para que esta 
tome as medidas cabíveis, podendo conceder prazo de 02 (dois) dias úteis para a regularização, sob pena de 
responder pela inexecução deste instrumento. 

9.1.1 A Secretaria diretamente interessada poderá, a seu critério devidamente justificado, conceder prazo maior que 
o previsto na alínea ‘c’ deste item, mediante justificativa plausível apresentada por escrito pela CONTRATADA. 

9.1.1.2. A ausência de recusa ato de entrega por parte da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade de providenciar a substituição dos produtos fornecidos em desacordo com este instrumento, 
especialmente quando se constatar posteriormente vícios ocultos ou qualquer outra irregularidade. 

9.2. A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento das cláusulas e disposições deste contrato, e será responsável pelo 
fornecimento e entrega somente de produtos de qualidade, respondendo perante a CONTRATANTE e perante 
terceiros nos casos em que seus produtos causarem danos aos terceiros a que eles se destinam, caso em que ficará 
obrigada a indenizar todos os danos e prejuízos causados, sejam eles de ordem material ou moral. Se obriga, ainda, 
ao seguinte: 
 

 A cumprir rigorosamente os prazos deste contrato; 

 A entregar os produtos em conformidade com a legislação vigente, especialmente no que se refere ao 
Código de Defesa do Consumidor, às normas da ANVISA e do Ministério da Saúde; 

 Providenciar a imediata correção das irregularidades eventualmente apontadas pela Secretaria 
competente e não reincidir nas mesmas irregularidades, sob pena da aplicação das sanções deste 
instrumento; 

 Entregar os produtos com prazo razoável de validade, assim entendido o exigido na descrição do 
item ou, na ausência dessa exigência, quando o produto tenha pelo menos a metade do prazo 
de validade ainda vigente, entre a data de fabricação e o prazo final de validade; 

 Manter atualizados durante toda a vigência do contrato os documentos apresentados por ocasião da 
habilitação, assim como comunicar a CONTRATANTE de eventual impedimento em contratar com o 
Poder Público, seja ele decorrente do art. 9º da Lei de Licitações, ou da Lei de Improbidade 
Administrativa, ou de qualquer das hipóteses de impedimento previstas no Edital do Manter atualizados 
durante toda a vigência do contrato os documentos apresentados por ocasião da habilitação, assim 
como comunicar a CONTRATANTE de eventual impedimento em contratar com o Poder Público, seja 
ele decorrente do art. 9º da Lei de Licitações, ou da Lei de Improbidade Administrativa, ou de qualquer 
das hipóteses de impedimento previstas no Edital deste PREGÃO ou que tenha sido objeto das 
declarações constantes nos anexos deste edital; 

      Responsabilizar-se pela entrega dos produtos acompanhada dos documentos necessários ao 
recebimento (nota fiscal); e 

 Ao entregar os documentos, a CONTRATADA deverá descarregar os itens até o interior do órgão 
público e aguardar a conferência da entrega. 

CLÁUSULA DÉCIMA – CONTROLE DA EXECUÇÃO 



 

10.1 A fiscalização oriunda desta contratação será exercida por _________________, servidor indicado pela 
secretaria de Infraestrutura e Obras responsável, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência ao Secretário de Administração. 

10.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome do funcionário eventualmente envolvidos, determinando oque 
for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ELEIÇÃO DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Para os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente, além das disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 
03/2021, as disposições da Lei 8.666/93 e Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

11.2. Fica eleito o foro da Comarca de Otacílio Costa – SC para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente 
contrato. 

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo indicadas. 

 
PALMEIRA, ______________________20___ 

 
 
 

Fernanda de Souza Córdova                             CONTRATADA 
Prefeita Municipal                                    Administrador Sócio 

 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________                                 _____________________________ 
RG nº         RG nº 



 



 

 


