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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE n. 108/2021 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL n. 53/2021 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação 

na modalidade PREGÃO, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para futuras Aquisição de livros de Apoio 
Pedagógico para atender aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, tema Transito, 

conforme descrito no “ANEXO I” do edital, e que estará recebendo os documentos pertinentes à habilitação 
e proposta na data e horário abaixo designados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São 
Domingos, regendo-se este Processo Licitatório pela Lei n. 8.666 de 21/06/93, e pelo contido no presente 
Edital. 
 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

Até às 14:00 horas do dia 21 de dezembro de 2021.  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

21 de dezembro de 2021, a partir das 14:05 horas. 

 

LOCAL DE ABERTURA 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Domingos, localizada na Rua Getúlio Vargas n. 750, São 

Domingos, Centro, na cidade de São Domingos – SC. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente edital é a para futuras Aquisição de livros de Apoio Pedagógico para 
atender aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, tema Transito. 

  

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1.  Podem participar da presente licitação, todos os interessados que comprovem o atendimento dos 

requisitos estabelecidos neste Edital. 

2.2.  Não podem participar da presente licitação: 

2.2.1.  Empresas que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da 

Lei Federal nº. 8.666/93, bem como empresas nas seguintes condições: 

2.2.2.  Em recuperação judicial ou em processo de falência; 

2.2.3.  Em consórcio; 

2.2.4.  Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
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2.2.5.  Empresas que não tenham seu objeto social CNAE, compatível com objeto licitado; 

2.3.  Não poderão beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte que se enquadrem nas hipóteses do artigo 3° e §4°, da Lei Complementar nº. 

123/2006. 

 

3. PRAZOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

3.1.  O envelope n. 01 – “HABILITAÇÃO” e o envelope n. 02 – “PROPOSTA DE PREÇO”, deverão ser 

entregues lacrados, até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, no Departamento de 

Licitações da Prefeitura Municipal de São Domingos, situada à Rua Getúlio Vargas, n. 750, Centro, 

no município de São Domingos, devendo conter na parte externa todos os dados que permitam 

identificar a licitante e o processo licitatório a que se refere, sendo modelo sugestivo: 

 

ENVELOPE n. 01 – HABILITAÇÃO 
AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE n. 108/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2021 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
TELEFONE 
E-MAIL 
 

 

ENVELOPE n. 02 – PROPOSTA DE PREÇO 
AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE n. 108/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2021 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

 

 

3.2.  Não será aceito, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, considerada aquela 

que apresentar os envelopes após o horário estabelecido para a entrega dos mesmos; 

3.3.  Caso a Comissão de Licitações não possa protocolar os envelopes no horário estabelecido e a 

licitante chegar até o horário previsto, este receberá uma senha, por ordem de chegada, até o 

horário para a entrega dos envelopes. 

 

4. CREDENCIAMENTO 

4.1.  O representante da licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários 

poderes de representação para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

4.2.  Se a licitante se fizer representar pelo seu proprietário, deverá apresentar documento que 

comprove tal condição. 
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4.3.  Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por meio de 

termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo Anexo V do Edital. 

4.4.  Em qualquer dos casos, no ato de credenciamento, o representante da proponente deverá 

identificar-se, mediante a apresentação, ao Presidente da Comissão de Licitações ou qualquer dos 

seus membros, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos 

dados com aqueles informados no documento de credenciamento. 

4.5.  Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

4.6.  Somente poderá participar da fase de lances verbais e demais atos relativos, em caso de empate 

entre Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o representante legal da licitante. 

4.7.  Serão desconsiderados os documentos de credenciamento insertos no envelope PROPOSTA e/ou 

HABILITAÇÃO. 

4.8.  No ato do credenciamento, a licitante deverá apresentar Declaração de Cumprimento e Aceitação 

de todas as normas contidas no presente edital, podendo utilizar-se, para tanto, do modelo Anexo 

IV do Edital. 

4.9.  No ato do credenciamento a participante que se enquadra na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 147 de 07/08/2014, para 

garantia do direito de preferência previsto na lei, neste Processo Licitatório, deverá entregar 

o pregoeiro Oficial do Município CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL referente 

à situação de enquadramento da empresa, expedida há menos de 180 (cento e oitenta) dias. 

4.10. Cada licitante far-se-á representar por apenas uma pessoa, admitindo-se como 

representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de 

procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento. 

4.11. A instituição de representante perante a Comissão de Licitação será realizada no ato da 

entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no subitem 3.1 deste Edital, 

ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia 

autenticada da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 5.3 e 5.4, os 

quais serão analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura. 

4.12. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 

Comissão de Licitação, cópia autenticada ou original do contrato social ou ata de assembleia geral 

da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal. 

4.13. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de credenciamento, deverá entregar 

à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem 5.3, bem como do 

documento de credenciamento outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a 

previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para 

interposição e desistência de recurso e para o recebimento de intimações, constando o endereço 

para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente identificado e 

ter poderes para firmar tal documento. 
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4.14. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 4.2, 4.3 e 

4.4 não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela 

empresa. 

 

5.  DA HABILITAÇÃO 

5.1.  Os documentos abaixo relacionados para habilitação deverão ser apresentados no “Envelope n. 01 

– HABILITAÇÃO”, em 01 (uma) via autenticada ou cópia com apresentação do original (dentro ou 

fora do envelope), rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas, com capa 

descrevendo a razão social, o número da Licitação e seu objeto resumido; índice dos documentos 

com as páginas correspondentes, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame 

pertinente, conforme segue: 

5.2.  A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante apresentação de:  

a)  Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social consolidado ou documento equivalente em vigor, devidamente registrado, 

com todos os atos arquivados (podendo ser a Certidão de Inteiro Teor ou equivalente) no 

órgão competente, tratando-se de sociedades comerciais. No caso de sociedades por ações, 

aqueles documentos deverão vir acompanhados da publicação da ata da última eleição de diretoria 

e da última alteração de capital. No caso de sociedades civis, deverá ser apresentada inscrição do 

ato constitutivo no órgão competente, do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, é 

exigida a apresentação de decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Nota 1: O objeto social da licitante deverá contemplar, dentre os objetivos sociais, a 

atividade comercial compatível com o ramo de atividade pertinente ao edital a que propõe 

participação, sob pena de inabilitação. 

5.3.  A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante apresentação dos seguintes 

documentos do domicílio ou sede da licitante: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Fornecedores, através da apresentação do 

Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município de São Domingos, Opcional; 

b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da 
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União - DAU por elas administrados, inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a 

"d" do parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 8.212/1991. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão emitida 

pela Fazenda do Estado, onde for sediada a empresa; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante certidão emitida pela Fazenda do 

Município onde está sediada a empresa; 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao); 

i) Declaração de que a Proponente não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei n. 9.854/99 e no Decreto n. 4.358/2002, podendo 

utilizar-se do modelo constante no Anexo V do Edital. 

5.4. A qualificação Econômico-Financeira será comprovada, mediante a apresentação de: 

a. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

b) Certidão (ões) de Situação Financeira da empresa, comprovando que não existe 

situação de Falência, Concordata, Recuperação Extrajudicial ou Judicial, no sistema 

e-proc e e-saj, decretada da sede da empresa, dentro do período dos últimos 60 (sessenta) 

dias, antecedentes à da data fixada para a abertura dos envelopes - "HABILITAÇÃO" - ou 

que esteja dentro da validade, conforme expresso na própria certidão; 

5.5. Não será habilitada a empresa que: 

5.5.1.  Faltar com a entrega de algum documento exigido neste edital. 

5.5.2.  Esteja sob falência, concordata, dissolução ou liquidação. 

5.5.3.  Por qualquer razão, esteja declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal ou punida com suspensão do direito de 

licitar ou contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta do Município de São 

Domingos – SC, inclusive empresa cujo(s) responsável (eis), diretor(es) ou sócio(s) que 

tenha(m) participado de outra empresa penalizada na mesma forma, desde que o ato tenha 

sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o 

sancionou. 

5.5.4.  Não apresente condições jurídicas e fiscais, econômico financeiras ou técnicas, exigidas na 

presente licitação. 
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5.5.5.  Eventualmente tenha faltado de forma relevante com alguma condição legal ou editalíssima. 

5.5.6.  Participe desta licitação sob qualquer forma de constituição de consórcio, associação ou 

cooperação. 

5.5.7.  As Certidões Negativas de débitos fiscais poderão ser fornecidas mediante documentação 

obtida via sistema eletrônico (on-line), desde que esta forma de comprovação esteja prevista 

em regulamentação própria, do órgão declarante. 

5.6.  A aceitação das Certidões Negativas, emitidas via sistema eletrônico, poderá ficar condicionada à 

verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor, pelo Município. 

5.7.  Exceto as certidões obtidas via internet, os demais documentos somente poderão ser apresentados 

no original ou em processo de cópias autenticadas por cartório competente ou servidor público da 

municipalidade, este último deverá ocorrer até o dia que antecede a entrega e abertura de 

envelopes. 

5.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante com número do CNPJ e endereço respectivo, observando que: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e 

c) Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados 

em nome da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1.  A proposta financeira deverá ser apresentada no “Envelope n. 2 – PROPOSTA DE PREÇO”, por 

escrito, com redação clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas, devendo, ainda, estarem presas entre si. 

6.1.1.  Fazer menção ao número desta Licitação, conter a razão social da licitante, inclusive o CNPJ, 

número de telefone de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP. 

6.1.2.  Descrever o valor mensal, de acordo com a descrição constante no objeto do Edital. 

6.2.  Indicar validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, da sua oferta; 

6.3.  A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja 

para mais ou para menos. 

6.4.  Somente será aceita cotação em moeda nacional do Brasil. 

6.5.  A proposta deverá, obrigatoriamente, contemplar 100% (cem por cento) da execução do objeto 

licitado a que propõe. 

6.6.  Sob as penas legais, não caberá desistência da proposta, salvo por motivos extremamente 

impeditivos e imprevisíveis que ocorrerem até a ocasião da apresentação da proposta, decorrente 
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de fato superveniente ou excepcional, devidamente justificado no prazo de 24 (vinte e quatro 

horas), contados da ocorrência do imprevisto, e aceito pela Administração. 

6.7.  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação ou baseados nas das 

demais licitantes; 

6.8.  Não será aceita proposta com valor excessivo ou extremamente baixo, incompatível com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo por razões que os 

justifiquem, através de justificativa fundamentada pela ofertante, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, da solicitação do pregoeiro ou da autoridade superior. 

6.9.  Considera-se preço excessivo aquele acima do que a administração se propõe a pagar, conforme 

descrição do presente edital. 

6.10. Descrição de itens e valores máximos estão previstos no termo de referência “ANEXO I” 

deste edital; 

 

7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

7.1.  No horário, data e local estabelecidos no tópico deste Edital, deverão comparecer as licitantes que 

desejarem fazer-se representar, devidamente munidas de documentação de credenciamento, de 

acordo com o item “4” do presente Edital. 

7.2.  A presente licitação, para efeito de julgamento, será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, porem os 

valores de cada item não podem ultrapassar os valore máximos estipulados para cada um, sob 

pena de desclassificação da proposta. 

7.3.  Será considerada vencedora a proponente que tendo cumprido as exigências deste Edital, 

conforme prescreve o art. 45, da Lei n. 8.666/93 e apresentar o menor GLOBAL. 

7.4.  A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações 

complementares, para efeito de julgamento das propostas, caso a licitante não atender com 

clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43, § 3°, da Lei n. 8.666/93. 

7.5.  Serão desconsideradas as propostas que contiverem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas. 

7.6.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório. 

7.7.  Serão desclassificados os licitantes que cotarem o valor acima do máximo permitido no presente 

edital. 

7.8.  No caso de empate de duas ou mais propostas, para o desempate será observado o critério de 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, observados o disposto no 

§2º do art. 3º da Lei n. 8.666/93. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1.  Caberá, junto à Prefeitura Municipal de São Domingos, recurso com efeito suspensivo, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de: 

8.1.1.  Habilitação ou inabilitação do Licitante; 
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8.1.2.  Do Julgamento das Propostas. 

 

9. DA ATA DE REGISTRO 

9.1.  No prazo de até 05 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da convocação para assinatura da 

ata de registro, a licitante vencedora deverá contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

DOMINGOS o objeto licitado. 

9.2.  A validade da Ata de Registro será de 12 (dose) meses a contar da data de sua emissão. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Assinar a ata de registro dentro do prazo de 5 dias uteis da data de notificação; 

b) Entregar os produtos dentro dos prazos solicitados de 15 (quinze) dias corridos da data da 

autorização pela secretaria competente; 

c) Os produtos a serem entregue devem seguir rigorosamente as especificações do termo de 

referência; 

d) Os produtos a serem entregues novos, sem sinais de uso em embalagens originais; 

e) Se responsabilizar por todos os custos de entrega bem como os ônus por ela ocasionados. 

f) Entregar os produtos dentro do horário de expediente do executivo municipal; 

 

10.2. São Obrigações do CONTRATANTE: 

a) Receber e conferir os produtos entregues; 

b) Fiscalizar as entregas e condições dos produtos; 

c) Realizar o pagamento de acordo com o estabelecido neste instrumento convocatório. 

 

11. PENALIDADES 

11.1. O licitante, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita 

às seguintes penalidades: 

11.1.1.  Advertência; 

11.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta anual; 

11.1.3. Suspensão do direito de licitar junto ao Município de São Domingos, pelo prazo de 12 

(doze) meses; 

11.1.4. Declaração de inidoneidade. 

 

12. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente do Município, a empresa licitante 

vencedora do certame será convocada para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a 
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ata contrato, sob pena de decair do direito ao registro, conforme preceitua o artigo 64 da Lei n. 

8.666/93. 

12.2. Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei n. 8.666/93, se a licitante 

vencedora se recusar a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei n. 8.666/93. 

 

13. DA VIGÊNCIA 

13.1. A ata de registro de preços terá validade de 12 (dose) meses, e futuros contratos que vier a 

ser firmados decorrente deste processo licitatório, terá vigência determinada de acordo com a lei 

8.666/93 e suas alterações, podendo ser prorrogado, até o limite legal. 

 

14. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

14.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, após a emissão da nota fiscal, e 

entrega no Setor de Contabilidade do Município. 

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta de recursos constantes 

no Orçamento para o exercício financeiro de 2021 e futuros que se fizer a contratação, já previstos 

para esta finalidade: 

 

Despesa 21 e 35 Ensino Fundamental/Séries Iniciais- Elemento 33903201;  

Despesas 25 Educação Infantil/Pré Escolar- Elemento 33903201;  

Despesas 32 Educação Infantil/Creche – Elemento 33903201 e  

Despesa 53 Alunos Infanto Juvenil - ELEMENTO 33903201. 

 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. As demais informações sobre o presente Processo Licitatório poderão ser obtidas na 

Prefeitura Municipal de São Domingos – SC, através do telefone (49) 3443 0281, ou através do e-

mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br.  

16.2. A apresentação da proposta implica na aceitação total e irrestrita das condições deste Edital 

por parte do licitante. 

16.3. O Prefeito Municipal poderá anular ou revogar a presente licitação, antes da assinatura do 

contrato ou expedição do pedido, por ato devidamente justificado. 

16.4. O contrato decorrente do presente certame poderá ser rescindido unilateralmente desde 

que justificado pela Administração Pública.  
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16.5. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de 

Licitações. 

 

17. DO FORO 

17.1. Fica eleito, para dirimir questões referentes a este Edital, bem como da futura 

contratação, o foro da Comarca de São Domingos – SC, com renúncia a qualquer outro. 

 

18. ANEXOS INTEGRANTES 

18.1. Encontram-se em anexo e fazem parte integrante e inseparável deste Edital: 

a) - Anexo I - Termo de Referência. 

b) - Anexo II - Minuta do Ata Registro de Preços; 

c) - Anexo III - Modelo de Carta Proposta; 

d) - Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação; 

e) - Anexo V - Modelo de Credenciamento; 

f) - Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXV 

da Constituição Federal; 

 

  

São Domingos - SC, 07 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Marcio Luiz Bigolin Grosbelli 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Elton John Martins Do Prado 

Assessor Jurídico OAB/SC 42.539 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

De: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes   

Para: Setor de Licitação 

 

1. OBJETO:  

Futuras Aquisição de livros de Apoio Pedagógico para atender aos alunos da Rede 

Pública Municipal de Ensino.     

 
2. MODALIDADE DE LICITAÇAO: 

PREGAO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

 
3. JUSTIFICATIVA e ESCOLHA DOS MATERIAIS: 

3.1. Justificativa: 

Aquisição de livros literários tem vistas à ampliação do conhecimento, permanência e 

melhoria da qualidade da Educação de todos os alunos matriculados no Sistema Municipal de 

Ensino de São Domingos – SC, com tema trânsito. 

 

3.2.  Forma de Escolha: 

A escolha do material foi realizada por profissionais pedagogos juntos com o administrativo 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, levando em consideração os conteúdos 

que se tinha a intenção de trabalhar com os escolares e os conteúdos do material ora escolhido. 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE VALOR: 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO V. UNITÁRIO V. TOTAL 

01 135 Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  

 

01 (uma)  Pasta/livro Aluno Pré I |(04 anos) 
 

OBS:  Será fornecido gratuitamente o Manual do Educador + 

DVD/QR CODE com videoaulas de capacitação EAD para os 
professoresn do Pré I. 

 

Autoras: GladysMariotto e Evelin Maia. 
 

Pasta/Aluno: papel offset 150 grs, impressão colorida, tamanho 

25x32, ; 
Professor:  papel couché 120grs, impressão colorida, tamanho 

20x27. 

 
O material sobre educação para o trânsito é desenvolvido em 

linguagem simples e acessível aos professores não especializados. 

As autoras demonstram nesse material excelente fundamentação 
teórica a respeito do comportamento ideal de cada indivíduo no 

trânsito, pensando na segurança e bem-estar de todos, com 

resultados importantes em termos de responsabilidade social. 
Logo, contemplando o ensino sobre trânsito seguro nas escolas, o 

material foi elaborado harmoniosamente entre os saberes 

acadêmicos, com base na prática de profissionais dessas áreas, e em 
consonância à 

legislação educacional brasileira como suporte didático-pedagógico 

aos professores. 
 

TEMAS E OBJETIVOS: 

 
- Propostas socializadoras de ensino, estimulando o respeito ao 

próximo e comportamento pró-social; 

- Execução de práticas pedagógicas coletivas e previamente 
planejadas, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem; 

- Uso da convivência e educação no trânsito como elemento da 

aprendizagem para promover a familiarização da criança com a 
socialização consciente; 

- Utilização da figura do professor, como mediador do 

conhecimento, favorecendo a prática de atividades no trânsito 

R$ 197,90 R$ 26.716,50 

02 143 Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  

 

01 (uma)  Pasta/livro Aluno Pré II |(05 anos) 
 

OBS:  Será fornecido gratuitamente o Manual do Educador + 

DVD/QR CODE com videoaulas de capacitação EAD para os 
professoresn do Pré II. 

  

Autoras: GladysMariotto e Evelin Maia. 
 

Pasta/Aluno: papel offset 150 grs, impressão colorida, tamanho 

25x32, ; 
Professor:  papel couché 120grs, impressão colorida, tamanho 

20x27. 

 
O material sobre educação para o trânsito é desenvolvido em 

linguagem simples e acessível aos professores não especializados. 

As autoras demonstram nesse material excelente fundamentação 
teórica a respeito do comportamento ideal de cada indivíduo no 

trânsito, pensando na segurança e bem-estar de todos, com 

resultados importantes em termos de responsabilidade social. 
Logo, contemplando o ensino sobre trânsito seguro nas escolas, o 

material foi elaborado harmoniosamente entre os saberes 

acadêmicos, com base na prática de profissionais dessas áreas, e em 
consonância à 

legislação educacional brasileira como suporte didático-pedagógico 

aos professores. 
 

TEMAS E OBJETIVOS: 

R$ 197,90 R$ 28.299,70 
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- Propostas socializadoras de ensino, estimulando o respeito ao 
próximo e comportamento pró-social; 

- Execução de práticas pedagógicas coletivas e previamente 

planejadas, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem; 
- Uso da convivência e educação no trânsito como elemento da 

aprendizagem para promover a familiarização da criança com a 

socialização consciente; 
- Utilização da figura do professor, como mediador do 

conhecimento, favorecendo a prática de atividades no trânsito. 

03 100 Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  

1º ano - Ensino Fundamental 1 

 

Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  

 
01 (uma)  livro/educando Aluno 1º ano (06 anos) 

 

OBS:  Será fornecido gratuitamente o Manual do Educador + 
DVD/QR CODE com videoaulas de capacitação EAD para os 

professoresn do 1º ano. 

 
Autoras: GladysMariotto e Evelin Maia. 

 

Pasta/Aluno: papel offset 150 grs, impressão colorida, tamanho 
25x32, ; 

Professor:  papel couché 120grs, impressão colorida, tamanho 
20x27. 

 

O material sobre educação para o trânsito é desenvolvido em 
linguagem simples e acessível aos professores não especializados. 

As autoras demonstram nesse material excelente fundamentação 

teórica a respeito do comportamento ideal de cada indivíduo no 
trânsito, pensando na segurança e bem-estar de todos, com 

resultados importantes em termos de responsabilidade social. 

Logo, contemplando o ensino sobre trânsito seguro nas escolas, o 
material foi elaborado harmoniosamente entre os saberes 

acadêmicos, com base na prática de profissionais dessas áreas, e em 

consonância à 
legislação educacional brasileira como suporte didático-pedagógico 

aos professores. 

 
TEMAS E OBJETIVOS: 

 

- Propostas socializadoras de ensino, estimulando o respeito ao 
próximo e comportamento pró-social; 

- Execução de práticas pedagógicas coletivas e previamente 

planejadas, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem; 
- Uso da convivência e educação no trânsito como elemento da 

aprendizagem para promover a familiarização da criança com a 

socialização consciente; 
- Utilização da figura do professor, como mediador do 

conhecimento, favorecendo a prática de atividades no trânsito. 

R$ 197,90 R$ 19.790,00 

04 92 Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  
2º ano - Ensino Fundamental 1 

 

Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  
 

01 (uma)  livro/educando Aluno 2º ano (07 anos) 

 
OBS:  Será fornecido gratuitamente o Manual do Educador + 

DVD/QR CODE com videoaulas de capacitação EAD para os 

professoresn do 2º ano. 

 

Autoras: GladysMariotto e Evelin Maia. 

 
Pasta/Aluno: papel offset 150 grs, impressão colorida, tamanho 

25x32, ; 

Professor:  papel couché 120grs, impressão colorida, tamanho 
20x27. 

R$ 197,90 R$ 18.206,80 
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O material sobre educação para o trânsito é desenvolvido em 
linguagem simples e acessível aos professores não especializados. 

As autoras demonstram nesse material excelente fundamentação 

teórica a respeito do comportamento ideal de cada indivíduo no 
trânsito, pensando na segurança e bem-estar de todos, com 

resultados importantes em termos de responsabilidade social. 

Logo, contemplando o ensino sobre trânsito seguro nas escolas, o 
material foi elaborado harmoniosamente entre os saberes 

acadêmicos, com base na prática de profissionais dessas áreas, e em 

consonância à 
legislação educacional brasileira como suporte didático-pedagógico 

aos professores. 

 
TEMAS E OBJETIVOS: 

 

- Propostas socializadoras de ensino, estimulando o respeito ao 
próximo e comportamento pró-social; 

- Execução de práticas pedagógicas coletivas e previamente 

planejadas, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem; 
- Uso da convivência e educação no trânsito como elemento da 

aprendizagem para promover a familiarização da criança com a 

socialização consciente; 
- Utilização da figura do professor, como mediador do 

conhecimento, favorecendo a prática de atividades no trânsito. 

05 93 Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  
3º ano - Ensino Fundamental 1 

 

Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  
 

01 (uma)  livro/educando Aluno 3º ano (08 anos) 

 
OBS:  Será fornecido gratuitamente o Manual do Educador + 

DVD/QR CODE com videoaulas de capacitação EAD para os 

professoresn do 3º ano. 
 

Autoras: GladysMariotto e Evelin Maia. 

 
 

Pasta/Aluno: papel offset 150 grs, impressão colorida, tamanho 

25x32, ; 
Professor:  papel couché 120grs, impressão colorida, tamanho 

20x27. 

O material sobre educação para o trânsito é desenvolvido em 
linguagem simples e acessível aos professores não especializados. 

As autoras demonstram nesse material excelente fundamentação 

teórica a respeito do comportamento ideal de cada indivíduo no 
trânsito, pensando na segurança e bem-estar de todos, com 

resultados importantes em termos de responsabilidade social. 

Logo, contemplando o ensino sobre trânsito seguro nas escolas, o 
material foi elaborado harmoniosamente entre os saberes 

acadêmicos, com base na prática de profissionais dessas áreas, e em 

consonância à 
legislação educacional brasileira como suporte didático-pedagógico 

aos professores. 

 
TEMAS E OBJETIVOS: 

 

- Propostas socializadoras de ensino, estimulando o respeito ao 
próximo e comportamento pró-social; 

- Execução de práticas pedagógicas coletivas e previamente 

planejadas, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem; 

- Uso da convivência e educação no trânsito como elemento da 

aprendizagem para promover a familiarização da criança com a 

socialização consciente; 
- Utilização da figura do professor, como mediador do 

conhecimento, favorecendo a prática de atividades de 

R$ 197,90 R$ 18.404,70 

06 80 Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  
4º ano - Ensino Fundamental 1 

R$ 197,90 R$ 15.832,00 
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Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  
 

01 (uma)  livro/educando Aluno 4º ano (09 anos) 

 
OBS:  Será fornecido gratuitamente o Manual do Educador + 

DVD/QR CODE com videoaulas de capacitação EAD para os 

professoresn do 4º ano. 
 

Autoras: GladysMariotto e Evelin Maia. 

 
Pasta/Aluno: papel offset 150 grs, impressão colorida, tamanho 

25x32, ; 

Professor:  papel couché 120grs, impressão colorida, tamanho 
20x27. 

O material sobre educação para o trânsito é desenvolvido em 

linguagem simples e acessível aos professores não especializados. 
As autoras demonstram nesse material excelente fundamentação 

teórica a respeito do comportamento ideal de cada indivíduo no 

trânsito, pensando na segurança e bem-estar de todos, com 
resultados importantes em termos de responsabilidade social. 

Logo, contemplando o ensino sobre trânsito seguro nas escolas, o 

material foi elaborado harmoniosamente entre os saberes 
acadêmicos, com base na prática de profissionais dessas áreas, e em 

consonância à 

legislação educacional brasileira como suporte didático-pedagógico 
aos professores. 

 

TEMAS E OBJETIVOS: 
 

- Propostas socializadoras de ensino, estimulando o respeito ao 

próximo e comportamento pró-social; 
- Execução de práticas pedagógicas coletivas e previamente 

planejadas, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem; 

- Uso da convivência e educação no trânsito como elemento da 
aprendizagem para promover a familiarização da criança com a 

socialização consciente; 

- Utilização da figura do professor, como mediador do 
conhecimento, favorecendo a prática de atividades no trânsito. 

07 81 Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  

5º ano - Ensino Fundamental 1 
 

Coleção: Sinal Verde para o Trânsito Seguro  

 
01 (uma)  livro/educando Aluno 5º ano (10 anos) 

 

OBS:  Será fornecido gratuitamente o Manual do Educador + 
DVD/QR CODE com videoaulas de capacitação EAD para os 

professoresn do 4º ano. 

 
Autoras: GladysMariotto e Evelin Maia. 

 

Pasta/Aluno: papel offset 150 grs, impressão colorida, tamanho 
25x32, ; 

Professor:  papel couché 120grs, impressão colorida, tamanho 

20x27. 
O material sobre educação para o trânsito é desenvolvido em 

linguagem simples e acessível aos professores não especializados. 

As autoras demonstram nesse material excelente fundamentação 
teórica a respeito do comportamento ideal de cada indivíduo no 

trânsito, pensando na segurança e bem-estar de todos, com 

resultados importantes em termos de responsabilidade social. 

Logo, contemplando o ensino sobre trânsito seguro nas escolas, o 

material foi elaborado harmoniosamente entre os saberes 

acadêmicos, com base na prática de profissionais dessas áreas, e em 
consonância à 

legislação educacional brasileira como suporte didático-pedagógico 

aos professores. 
 

R$ 197,90 R$ 16.029,90 
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5. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO: 15 dias após a solicitação da secretaria 

requisitante e entregas nas respectivas escolas solicitadas. 

 

6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA MÍNIMA: Garantia de 1 (um) ano; 

 

7. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO/FISCAL DO CONTRATO: Marcia Veber 

(Secretária Municipal de Educação) e demais diretoras de cada escola e secretarias 

municipais. 

 
8. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO: Pagamento será efetuado a empresa em 

trinta dias após a entrega da nota fiscal; 

 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Trata- se registro de Preços (sendo utilizado o menor 

preço global) e as despesas decorrentes da aquisição dos livros será decorrente do 

orçamento previsto em 2021 e futuros.  

 
9.1. RECURSOS PRÓPRIOS: 

Despesa 21 e 35 Ensino Fundamental/Séries Iniciais- Elemento 33903201; Despesa 

25 Educação Infantil/Pré Escolar- Elemento 33903201; Despesa 32 Educação 

Infantil/Creche – Elemento 33903201 e Despesa 53 Alunos Infanto Juvenil - 

ELEMENTO 33903201 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Proporcionar todas as condições necessárias 

das obrigações do termo contratual; acompanhar a aquisição das bibliotecas 

solicitados e fiscalizar na hora que chega o material; acompanhar os empenhos e as 

notas fiscais; efetuar o pagamento e dar à CONTRATADA as condições necessárias à 

regular execução do Contrato. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  Atender no prazo exato da entrega das 

mercadorias materiais ou equipamentos avençados no contrato;  Atender as 

quantidades, marcas e medidas de unidades exigidas na proposta; Manter durante 

TEMAS E OBJETIVOS: 

 
- Propostas socializadoras de ensino, estimulando o respeito ao 

próximo e comportamento pró-social; 

- Execução de práticas pedagógicas coletivas e previamente 
planejadas, para o melhor desenvolvimento da aprendizagem; 

- Uso da convivência e educação no trânsito como elemento da 

aprendizagem para promover a familiarização da criança com a 
socialização consciente; 

- Utilização da figura do professor, como mediador do 

conhecimento, favorecendo a prática de atividades no trânsito. 
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toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Substituir, 

consertar, remover, repor, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

presente Contrato, em que se verificarem defeitos ou incorreções nos produtos 

fornecidos. 

 
12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 

 
 

Marcia Veber 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS Processo Nº XXX/2021 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx / 2021 

No dia XX do mês de XXX do ano de 20XX compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL 
SAO DOMINGOS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxx, com sede 
administrativa localizada na xxxxxxxxxxx, n xx, bairro xxxxx, CEP nº xxxxxxxx, nesta cidade de Sao 
Domingos,SC, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr(a) xxxxxxx, inscrito no cpf sob o nº xxxxxxxxxxx, 
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas  abaixo  qualificadas, doravante denominadas 
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o 
resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial nº xxx2021, Processo licitatório nº 
xx/2021 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) 
AQUISIÇÃO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
em conformidade com as especificações constantes no Edital. 
 

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores: 
NOME EMPRESA ITENS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    x, x, x, x, x 

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, 

regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo 

Decreto Municipal nº ...........(Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços para 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: 
AQUISIÇÃO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato 
convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação 
acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo e validade do 
presente Registro de Preços. 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os 
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização 
de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por item, inscrito 
na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas 
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propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, 
conforme segue: 

FORNECEDOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Item Especificação Uni Marca QTD Preço Uni Preço Total 

X xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 
 

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço. 
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente 
comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, 
em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, 
de 1993. 
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a 
cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos 
preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do 
momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas 
oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os 
elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração. 

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) 
dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o 
órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os 
fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada 
preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada 
a ordem de classificação. 
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao 
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as 
providências seguintes: 
a) Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de 
preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
c) Convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 
oportunidade de negociação. 
2.4. Quando o preço registrado se torna inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, 
pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na 
alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão 
gerenciador poderá: 
a) Estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente 
registrados: 
b) Permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 
administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, 
observada as seguintes condições: 
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local 
e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador; 
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e 
o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor. 
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de 
Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão 
formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão 
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gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades. 
 

 
CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO A QUAL GEROU ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, 
computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as 
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 
57 da Lei nº 8.666/1993. 
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, 
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal 
relacionadas no objeto deste Edital; 
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas 
solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de 
instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro 
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá 
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação. 
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos 
serão aqueles registrados em ata. 
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n. º 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis. 
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador 
informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar 
cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro. 
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 
'Órgão não-participante ou carona. 
 
 
CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1. Compete ao Órgão Gestor: 
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente 
licitação serão do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços. 
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 
materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração. 
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços 
necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando 
subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos. 
5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços 
ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 
preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização; 
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a 
publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços 
apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos 
usuários. 

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo; 
5.1.6. Emitir a autorização de compra; 
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de 
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condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação; 
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e 
entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital; 
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 
obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade 
verificada; 
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo detentor da ata. 
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os 
pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independentemente da 
quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na 
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão 
Usuário da Ata de Registro de Preços; 
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, 
da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações; 
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis; 
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos 
previstos na cláusula segunda desta 
Ata; 
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 
revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, 
garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela 
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado; 
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de 
revisão; 
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela 
contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às 
licitações. 
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços. 
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência 
ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro 
de Preços quando: 
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
a) O detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado; 
b) O detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de esta apresentar superior ao praticado no 
mercado; 
e) Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 
de fevereiro de 2002; 
f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
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impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior. 
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado 
será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 
despacho da autoridade competente. 
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada 
no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas 
no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla 
defesa. 
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de 
fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e 
entidades da Administração Municipal. 
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão 
ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do 
fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do 
responsável. 
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de 
compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, 
acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de 
Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a 
ordem de classificação. 
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total 
requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por 
escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 
7.5. A (s) fornecedora (s) classificada (s) ficará (ão) obrigada (s) a atender as ordens de fornecimento 
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data 
posterior ao seu vencimento. 

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo 
ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar. 
7.5.2. O prazo de entrega dos materiais/serviços será aquele PREVISTO/ESTABELECIDO NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO QUE GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá 
comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento da ordem de fornecimento. 
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens 
de fornecimento. 
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada 
a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual 
previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata 
cancelado. 
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora 
detentora da Ata. 
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de 
primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua 
inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações 
constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso. 
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as 
operações de transporte e descarga no local da entrega. 
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados 
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contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme 
manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural. 
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, 
taxas e demais despesas decorrentes da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante 
crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, 
após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme 
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela (s) fornecedora (s), de que 
se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS. 
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para 
que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir 
da data da reapresentação do mesmo. 
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, 
para as devidas correções. 
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais. 
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a 
critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e 
alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão 
a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas 
constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições 
estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela 
unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes 
sanções administrativas: 
11.1.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em 
assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, 
ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos: 
a) Multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 
b) Cancelamento do preço registrado; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 
no prazo de até cinco anos. 
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente. 
11.1.2. Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento: 
a) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o 
décimo dia; 
b) Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 
11.1.3. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de 
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serviço: 
a) Advertência, por escrito, na falta leve; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade 
do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração 
pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea b do subitem 11.1.3. Poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas a c e d sem prejuízo da rescisão unilateral do 
instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação 
em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do 
Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a 
proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, 
de 2002. 
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, 
ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou 
impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação. 
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c e d do subitem 11.1.3, será de 
competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no 
parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e 
após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos. 
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo 
processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação. 
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos 
fornecedores mantido pela Administração. 
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA 
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo 
extrato na imprensa oficial do município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos - SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas do presente instrumento. 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas 

 

São Domingos, xx de xxxx de 2021 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Proponente 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO II 

MODELO DE “CARTA PROPOSTA” 

 

PROCESSO LICITATÓRIO n. 0xx/2021 

PREGÃO PRESENCIAL n. 00x/2021 

 

Apresentamos nossa proposta-orçamento, para .........(objeto do edital). 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: ................................. 

CNPJ: ............................ INSCRIÇÃO ESTADUAL: .............  

ENDEREÇO e TELEFONE: ........................................ 

AGÊNCIA e NÚMERO DE CONTA BANCÁRIA (preenchimento opcional) ................................. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório, bem assim, estar ciente de que 

neste ato deverá estar regular com a Seguridade Social (INSS) e FGTS, bem assim, atender a todas as 

demais exigências de habilitação que rege a presente licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas 

condições até o término do futuro contrato. 

2.2 na hipótese de nossa empresa sair vencedora desta licitação o contrato será assinado por 

..............(nome/cargo/qualificação). 

 

3. DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO OFERTADO 

3.1 (DESCREVER CONFORME O DESCRITIVO DO OBJETO DO EDITAL, COM TODAS AS 

CARACTERÍSTAS QUE A EMPRESA PROPÕE). 

 

4. PREÇO 

4.1 O preço global desta proposta, para.............., é de R$ ...............(........), inclusos os custos previstos no 

edital, já considerados os eventuais descontos concedidos, não havendo qualquer outro valor a ser exigido 

do Contratante; 

4.2 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data. 

 

NOME/ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO 

ÀS NORMAS DO EDITAL 

 

 

...........................................................................................(nome da empresa), com sede na 

................................................................(endereço), inscrita no CNPJ sob o n...................................., licitante 

no Processo Licitatório n. ............... Pregão Presencial n. ............., promovido pelo Município de São 

Domingos - SC, declara, por meio de seu representante legal infra-assinado, CPF n................,  que atende 

a todas as exigências de habilitação constantes do edital do referido certame, bem como, que aceita e não 

se opõe a qualquer norma constante no ato convocatório. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Processo Licitatório n. 0xx/2021 

Pregão Presencial n. 0xx/2021 

 

 

 

Credencio o Senhor (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro 

de Identidade n. xxxxxxxxxxxxxxxxx, expedido pela xxxxxxxxxxxxx, devidamente inscrito no Cadastro de 

Pessoas Físicas  do Ministério da Fazenda, sob o n. xxxxxxxxxxxxxx, residente  na rua xxxxxxxxxxxxxxxxx,  

n. xxxxxx,  na cidade de xxxxxxxxxx como representante da empresa xxxxxxxxxxx, CNPJ n. xxxxxxxxx, 

podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório, inclusive com poderes para 

renúncia ao prazo recursal e todos os demais atos concernente ao processo licitatório acima identificado. 

 

 

xxxxxxxxx,  xxxx de xxxxxxxxxx de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ n. ____________, por meio de seu representante legal o(a) 

Ser(a) _________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. 

________________________ e do CPF n. ___________________, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa 
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