
ANEXO VIII

PROCESSO LICITATORIO N". 10/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2015

MINUTA DE CONTRATO

Contrato de fornecimento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de
Irineópolis e a empresa

A Prefeitura Municipal de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno,
situada na Rua Paraná, n° 200, Centro, município de Irineópolis, Santa Catarina, neste ato,
representada pelo brasileira, , no exercício do Cargo de Prefeito, residente e
domiciliado a rua , no centro do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob
° ®portador da cédula de identidade n° , a seguir denominada
Contratante, e a empresa , Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita na rua

' Estado de , inscrita no CNPJ/MF sob o n.°, neste ato representada pelo senhor , portador do CPF n° , eRG n° , aseguir
Contratada, acórdão e ajustam firmar o presente contrato nos termos da lei n.°

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do
Procedimento de Licitação n°. 10/2015, modalidade Pregão Presencial n°. 06/2015, pelas cláusulas
aseguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

^ P^^^ente contrato tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRAfinalidade de proporcionar melhores condições de
^ DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROPOSTA DETRABALHO, ATRA VES DE RECURSOS DE CONVÊNIO EPRÓPRIOS, conforme descrição abaixo:

Item

01

Quanti
dade

01

Uni

dade

Uni

dade

Descrição

Escavadeira Hidráulica nova, (2014/2015),
potência bruta de no mínimo 90 HP; mínimo
4 módulos de operação; esteiras com sapatas
de no mínimo 700mm; peso operacional não
inferior a 12600 kg; motor diesel, mínimo 4
cilindros turboalimentado, com controle
eletrônico de baixa emissão de poluentes;
lança não inferior a 4,6m; braço de no
mínimo 2,5m; caçamba c/ capacidade
mínima para 0,60 m', adequada para
materiais de densidade de l,5t/m'; cabine
fechada d ar condicionado; largura máxima

Marca
Y Valbc

unitarioV
R$

Valor

total R$
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icipai de irmeopolís
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeiluraiS) irineopolis.sc.Qov br

da máquina, incluindo sapatas 2,70 m;
garantia do fabricante de no mínimo 12
meses da máquina, incluindo sapatas 2,70
m; garantia do fabricante de no mínimo 12
meses.

a

• Anecessidade de aquisição do equipamento dá-se ao fato do Município irá auxiliar
na continuidade dos trabalhos de manutenção erecuperação das estradas vicinais,
abei^ras de bueiros, limpeza de valetas, onde se localizam as propriedades dos
Agricultores para melhorar as condições de trafegabilidade.

• Omunicípio possui operadores qualificados para operar as máquinas, mantendo-os
em perfeitas condições de trabalho.

• Opreço aser ajustado incluirá todos os custos referentes àEntrega dos objetos,
inclusive frete, entre outros, que deverá ser entregue na Secretaria de Infra Estrutura'
Sito aRua Rio Grande do Sul, n° 421 - centro - Irineópolis/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Pela entrega do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA o
valor total de R$ ( ).

CLÁUSULA TERCEIRA -CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Opagamento será efetuado em até 60 (sessenta) dias, após entrega , mediante emissão do
respectivo documento fiscal, e após liberação do convênio.

... documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo
hcitatorio e o número do respectivo contrato.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO

Aexecução do presente Contrato dar-se-á sob aforma direta, não po^ndo acontratada, de
forma alguma, sem anuência do contratante, sub-rogar seus direitos eobrigações aterceir^^

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrãApor
conta das dotações;

Projeto Atividade 2014:

• 4.4.90.00.00.00.00.0100 (84) - Aplicações Diretas (Manutenção da Secretaria
Agricultura);

• 4.4.90.00.00.00.00.0255 (85) - Aplicações Diretas (Manutenção da Secretaria/ da
Agricultura).
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_ Recursos próprios eoriundos de convênio n° 1.019.452-40/2014/MAPA/CAIXA, que entre
SI celebram oMinistério da Agricultura, Pecuária eAbastecimento eoMunicípio de Irineópolis.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

. haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que
íiciso II, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, de

21.06.1993, consolidada.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO ECONDIÇÕES DE ENTREGA

Omaterial deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a solicitação,
contados a partir da emissão da autorização de fomecimento, nas dependências da Secretaria
Municipal da Infraestrutura, sito aRua Rio Grande do Sul, n° 421, neste Município.

CLÁUSULA OITAVA - ACOMPANHAMENTO EFISCALIZAÇÃO

Afisc^izaçâo eaceitação na entrega econtrole referente àqualidade dos materiais, será da
Secretaria Municipal da Infraestrutura, através de servidor designado.

ÚNICO - Caso seja comprovada a incompatibilidade do objeto, a contratante
solicitará a substituição dos itens desconformes, ficando a contratada responsável pelo ônus
referente às eventuais trocas.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - Fornecer oobjeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

9.2 —Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os
produtos vendidos;

9.3 - Manter, durante aexecução do contrato, as mesmas condições de habilitaçãf

9.4 Aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supr
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25%
do valor do contrato;

9.5 - Fomecer oobjeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na prof

9.6 - Fomecer oobjeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;

9.7 - Acontratada, por seus funcionários ou pessoal contratado, obriga-se a realizar aentrega do
objeto em compatibilidade com este Contrato, bem como é de sua inteira responsabilidade as
obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente Contrato, ficando o Contratante iSnto
de qualquer vínculo empregatício com os mesmos, inclusas as sociais, bem como todZs as
obrigações tributárias eacessórias decorrentes do cumprimento do Contrato. Éresponsável t^bém
em arcar com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados à Cormatante

^
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negligência, impericia, imprudência ouirregularidades cometidas naexecução do contrato;

^btto^abenrt™''f atividades de fiscalização evistoria na entrega doobjeto, cabendo fornecer as informações e demais elementos necessários.

cl^tobrtaSÍ ^ 'compatibilidade
meTmo assumidas, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do
9.10 - Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato documentos aue

^ esSr^crrf I 'fS's'̂ Ção em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, emespecial, encargos sociais, trabalhistas, providenciarias, tributários, fiscais ecomerciais.

CLÁUSULA DÉCIMA -DIREITOS DO MUNICÍPIO

Contrato''l'̂ «T"t^ Legislação, oMunicípio pode exigir, aqualquer tempo, asub-rogação do
romnm T t A ^ ^ determinar caso a execução não seja
?onS 7 T Presencial n°. 06/2015, PROCESSO LICITATÓRIO N°.10/2015, indenizando a Contratada pelos fornecimentos até então realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

OMunicípio por seus responsáveis fornecerá informações úteis, boas e necessárias, a
perfeita execução do objeto deste Contrato, bem como, efetuarão orespectivo pagamento na data e
condições aqui estabelecidas,

^ CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -VINCULAÇÃO AO EDITAL

Pregão Presencial n". 06/2015, iRpCESSO
fÍh I o ,o ®jurídicos, aqueles con^ado^na LeiFederal n. 10.520/02 e Lei Federal n° 8.666/93, consolidada, com as alteraoées posteriores,
especialmente nas dúvidas, contradições e omissões. ' ^

décima TERCEIRA -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PA^A OCASO DJ
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL \

_ Pela inexecucão total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, garantída ,;
previa defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 sendc
que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre ovalor total do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Acontratada se obriga amanter durante avigência contratual, as condições de habilitaçã/e
quahficaçã^o exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescis^ e
aplicação de penalidades.
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Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 825.1111 E-mail: Drefeitura@ irinflnpoiis.se gnv hr

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação á
autondade superior aquela que aplicou asanção, ficando sobrestada amesma até ojulgamento do

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

8 previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n8.666 de 21 de junho de 1993, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -RESCISÃO

contratutisTarn^^"^ ^ ^ conseqüênciasontratuais ® previstas em Lei ou regulamento de acordo com os Arts. 77 a 80 da Lei n°8666
de 21 de junho de 1993, consolidada. '

CONT^ÍÍnÍ^^.^ •: í •contratada, reconhece os direitos daAN TE, em caso de rescisão administrativa, previstos no artigo 77, da Lei n.° 8.666/93,

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

91 H Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, de
i m ® posteriores alterações, epêlos Preceitos de Direito Público, aplicando-
Trivado princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
CLÁUSULA DÉCIMA NONA -TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

Atroca eventual de documentos ecartas entre oCONTRATANTE eCONTRATADA
sera feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como/provaXe entrega de
documentos ou cartas. ' ^ wiucga uc

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VIGÊNCIA

Avigência do presente contrato será até 31 de dezembro do correiite ano, apartir da data
de assinatura do presente instrumento. '

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos àluz da Lei n." 8.666/93 esuas alterações, i dos
Princípios Gerais de Direito. , y

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -DA PUBLICIDADE
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icipai deiríneóDOlís
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeilura@ irinpnpolis sn on» hr

MunicípioTeircOOT^^^ Órgão Oficial do
daUi^ÍMm ' ^ cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo T
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -DO FORO

S da Cnnst.W~ Tf ; do inciso Xdo artigo29 da Constituição Federal, com redação introduzida pela Emenda Constitucional n" 19/98.

das nartefem^níí^af "''=8'"S '̂ va achancela
firm^ ''='® testemunhas que também o

Irineópolis (SC), de

Município de Irineópolis

Contratante

Testemunhas;

Nome;

CPF;

de

Contratada

Nome:

CPF:
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/ m Fis. n

Uma. Sr*. Rosani Rodrigues da SilvaMischka
DD. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Irineópolis
Irineópolis-SC

Ref.: Processo Licitatório n." 10/2015
Modalidade: Pregão Presencial n.° 06/2015

PARECER JURÍDICO (Atendimento à Lei n." 8.666/93)

Submetido à apreciação desta assessoria jurídica, nos termos da Lei n." 10.520/02 com
aplicação subsidiária do parágrafo único do art. 38 da LEI 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos da
Administração Publica), o processo licitatório em epígrafe, na modalidade Pregão, tipo Presencial, com
adjudicação adotando ocritério de menor preço por item, destinado ao Registro de Preços para contrafação de
empresa para "AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM A FINALIDADE DE
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E RECUPERAÇÃO DAS
ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO, ATRAVÉS DE RECURSOS DE
CONVENTO E PROPRIOS".

Anaiisando-se as minutas apresentadas, observa-se que o referido procedimento licitatório
está de acordo com a legislação pertinente, atendendo os requisitos exigidos, nos termos da Lei 8.666/93, Lei n°
10.520/2002 e Decreto Municipal n° 1652/2007.

Há previsão também acerca dos privilégios concedidos às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, conforme disposto na Lei Complementar n". 123 de 14.12.2006 (Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), Capítulo V.

Assim, diante de tal situação, estando o processo formalmente em ordem, encontra-se em
condições de seguir seu trâmite normal, conforme decisão da autoridade superior, se assim entender conveniente
ao interesse público.

Ainda, deverão ser providenciadas as publicações dos avisos contendo o resumo do edital,
com antecedência, por no mínimo Ol(uma) vez, em todos meios de comunicação conforme determina a
legislação pertinente (Lei 8.666/93, Lei n." 10.520/2002 eDecreto Municipal n° 1652/2007 - midia impressa e
eletrônica: diários, jornais, Internet, etc.).

Oportuno ainda ressaltar que deverá ser observado o prazo de, no mínimo, 08 dias úteis
entre adata da última publicação do aviso do edital eadata marcada para apresentação das propostas, conforme
estabelece o inciso V, do artigo 4®, da Lei n®. 10.520/2002.

Saliento que esta assessoria deixa de se manifestar a respeito da quantidade e qualidade do
objeto a ser licitado, por não contar com aptidão técnica para tanto. Ainda, deixa de analisar a conveniência e
oportunidade do certame e seu objeto, limitando-se à análise dos aspectos formais do edital, conforme dispõe o
artigo 38 da Lei n® 8.666/93.

Por fim, tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n°. 101/2000,
de 04/05/2000, há que se observar odisposto em seu artigo 16, no que diz respeito às condições para geração de
despesas.

Éo parecer, s.m.j.

Irineópolis (SC), 26 de fevereiro de 2015.

Fábio Roberto Kampmann
OAB/SC 13.335

Parecer Jurídico-Processo Licitatório n® 10/2015- Pregão Presencial n® 06/2015



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DEIRINEOPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2015-PR

CNPJ: 83.102.SSfi/0001-OS

RUA PARANA,200

C.E.P.: 89440-000 • Irineópolis-SC

Processo Administrativo: 10/2015

Processo de Licitação: 10/2015

Data do Processo: 26/02/2015

AVISO DE LICITAÇÃO N°. 10/2015

.írihMi?- ®"tidade PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS, no exorcído das
fntríSn»" T f® Portaria n". 540/2014, de 01/01/2015. torna público, para conhecimento dos
rirfoAn^f ^ ^3/03/2015, às 09:00 horas, no endereço. RUA PARANA. 200
SThmS;L^®no'®™Í®dI propostas, conforme especificado notaitai de ücitaçâo N°. 6/2015-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.

Objeto da LicitacãQ:

AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM AFINALIDADE DE PROPORCIONAR
TRAFEGABILIDADE ERECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS,

CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO EPRÓPRIOS

Irineópolis, 26 de Fevereiro de 2015.

ROSANi RODmGuK dXsilva mischka
Pregoeiro(a)

Jcól



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DEIRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-OS

RUAPARANA 200
C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis-SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr: 6/2015-PR

Processo Administrativo: 10/2015

Processo de Licitação: 10/2015

Data do Processo: 26/02/2015

Folha: 1/1

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

1 - PARTICIPAÇÃO:

Ha I reger-se-á pelas normas da Lei n- 10.520/02 em face aos princípios ordenados através
„ I !i ® alterações, podendo participar todas as pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas nopaís, desde que satisfaçam as condições deste instrumento.

° recebimento dos envelopes de proposta comercial e dedocumentação dar-se-á das09.00 horas do dia 13/03/2015 até ás 09:00 horas do dia 13/03/2015 no protocolo desta instituição.
no protocolo desta instituição.

2 - OBJETO DA LICITACÃn-

HIDRÁULICA, COM AFINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHORES
^ ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROPOSTADETRABALHO, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO EPRÓPRIOS

3 • ITENS DO PROCESSO-

Item Quantidade Unid. Especificação

1,000 UN Escavadeira Hidráulica nova, (2014/2015), potência bruta de no minimo 90 HP;
mínimo 4 módulos deoperação; esteiras com sapatas de no mínimo 700mm; peso
operacional não inferior a 12600 kg; motordiesel, mínimo 4 cilindros
turboalirnentado, com controle eletrônico debaixa emissão de poluentes; lança
não Inferior a 4,6m; braço de no mínimo 2,5m; caçamba cJ capacidade mínima
para 0,60 m', adequada para materiais de densidade de 1,5t/m'; cabine fechadac/
arcondicionado; largura máxima da máquina, incluindo sapatas 2,70 m; garantia
do fabricante de no minimo 12meses. (01-01-25889)

Declararrios para os fins da Lei Nr. 8.666/93, que foi publicado e afixado no mural oficial desta Instituição,
rtírdas ..aj,.3.Q.., horas do dia ...â.^.../...O.S.,/,..l.S'.,. até às horas do dia ...,'̂ .1../.P.^..../.,,IS!a partir das

Irineópolis, 26 de Fevereiro de 2015.

ROSANI ROORÍenÜÍA SILVA MISCHKA
Pr6goeiro(a)



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRÍNEOPOLIS

Relação das Publicações do Processo

Seqüência Nome do Veicuio de Pubiicaçâo

Processo I Ano: 10/2015 Licitação; 6/2015-PR

1 IMPRENSA NACIONAL

2 FUNDO DE MATERIAIS E PU8ÜCAÇ0
3 A NOTICIA

4 JORNAL DiARiO DO PLANALTO

5 INTERNET

6 MURAL PUBLICO

7 DOM/SC

Data Publicação Tipo de Publicação

Data do Processo: 26/02/2015

27/02/2015

27/02/2015

27/02/2015

27/02/2015

27/02/2015

27/02/2015

27/02/2015

Edital/Justificativa

Edital/Justificativa

Edital/Justificativa

Edital/Justificativa

Edital/Justificativa

Edital/Justificativa

Edital/Justificativa

Página: 1/1



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr: 440/2015

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Fone: 47-6251111

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

(Empenho Ordinário nr; 545)

Fomecedor: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.

Endereço: RUACACADOR, 112
Cidade: JOINVILLE - SC - CEP: 89203-610

CNPJ; 92821701005764 Inscrição Estadual:

Fax: 47-6251144

Código: 9082

Contrato Nr:

Aditivo Nr.:

Data do Adita:

Seqüência:

Processo Nr.:

Data Processo:

Data da Homologação^

Telefone:

Banco:

Agência:
Conta Corrente:

47-3419-2133

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itensabaixo especificados.
Aguardamos, portanto, ofiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

011 2013

16 2015

/02/201S

Cj,/ 76/2012
17/12/2012

07/01/2013

Folha: 1/1

Órgão:

Unidade;

Centro de Custo;

Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:

Condições de Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

02 - PODER EXECUTIVO

07 - SECRETARIA DAAGRICULTURA

Recursos Ordinários

2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (81) - Manutenção da Secretaria da Agricultura.

3.3.90.39.47.00.00.00 - Sen/iços de Comunicação em Geral
30 DIAS APÔS CADA PUBLICAÇÃO,
apos solicitação

SECRETARIA DAADMINISTRAÇÂO - RUA PARANÁ, 200- CENTRO
Publicação de Atos Oficiais do Município em jomal diário de circulação estadual e em jornal decirculação regional, para o
exercício de 2013

Observações:

1

1 ' 1 Quantidade | Unid | Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

1 1 00 UN PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS TAMANHO 2 COL X4 CM
(01-01-14256)

490,28 490,28

Total dos Itens: 490,28

Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 490.28

irineópoüs, 24 de Fevereiro de 2015
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
AUTORIZAÇÃO DE FORNECI; ^

Nr.: 444/2015. '̂
Cl., ní

CNPJ; 83.102.558/0001-OS Fone: 47-6251111

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - IrfnaópoNs • SC

Fax: 47-6251144
Compra Direta Nr.;

Data da Compra:
Nr. Contrato:

3%
24/02/2015

(Empenho Ordinário nr: 549)
Folha: 1/1

Fornecedor: FUNDO DEMATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
Endereço: ROD SC 401

Cidade: Florianópolis - SC - CEP: 86032-000
CNPJ: 14.284.430/0001-97 Inscrição Estadual:

Código: 10042 Telefone:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

4832396047

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Materlal(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo dlscrlminado(s), respeitando as
especificaçõese condições constantes nesta autorização de fornecimento.

órgão:
Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Observações:

02 - PODER EXECUTIVO

07 - SECRETARIA DAAGRICULTURA

11 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Recursos Ordinários

2.014.3.3.90.00.00.00.00.00 (81) - Manutenção da Secretaria da Agricultura.

3.3.90,39.47,00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
30 DIAS

SECRETARIADAAGRICULTURA - RUAPARANA, 200 - CENTRO
REFERENTE APUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO LICITATÔRIO N" 10/2015, PARAAQUISIÇÃO DE 01
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM AFINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VtCINAIS, CONFORME PROPOSTA DETRABALHO, ATRAVÉS
DE RECURSOS DE CONVÊNIO E PRÓPRIOS. NA EDIÇÃO DO DIA 27/02/2015.

IItem 1 Quantidade Unid 1 Especiricação Marca Preço Unitário Preço Total

1 1,00 UN PUBLICAÇÃO (01-01-02072) 170,46 170,46

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:

Desconto:

Total Líquido:

170,46

0,00

170,46

Irineópolis, 24 de Fevereiro de 2015

JULIANO POZZI PEREIRA

PREFEITO



PSgjna 1

Irineópolis

ESTAOO DE SAínACATARINA

PREFErrURAMUNICIPALOE IRÍNEÔPOLIS
PROCESSO LICITATÔRÍC N.' 10/2015
PREGAO PRESENCIAL N.' 062015
O Mursciplo de Innedpoiis, toma público para cmheoimenio dos
inleressados que tealUará no dia 13 de mar«o de 2015. ás D9j00
horas, Processo Uotalòrlona ModalidadePregáo Presencial, com
critáriode adludicação MENOR PREÇO POR ITEM de acordo'
com a Lei n.» 10.520/02. visando a 'AQUISIÇAO OE 01 '
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM A FINALIDADE DE
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABIUDADE .
E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME'
PROPOSTA OE TRABALHO. ATRAVÉS DE RECURSOS OE
CONVÊNIO E PRÓPRIOS*. O Eddal de Licrtaçdo encdntra-sea.
disposição dos inleressados, no O^partairisnlo do Ltcitaç^s» no'
horéJlodBsCf6:30âs 1130e0as 13:C0as 1&:00. sila oRua Parané.,
n * 200, Centro - Inneópolte- SC, Fone (47) 3625-1111. e no sile i
www.irineopolis.sc.gov.br, inneópoils, 26 de fevereiro de 201S.
JUIIANO P0Z2I PEREIRA

Prefeito Municipal i

Mio

ío Pls. n

y

diArio oficial-SC-N» 27.02.2015 (SEXTA-FEIRA)



Patrimônio_-_Prefe^^
)

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

Cliente

Endereço

Cidade

Telefone

CNPJ

Contato

Cd.

81

diariooficiat@sea.sc.gov.br
quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 09:28
licitacao@írineopolis.sc.gov.br
Orçamento
ATT00004.dat

Data do orçamento: 26/2/2015

Fundo de Materiais, Serviços, Impressos e Publicações Oficias
Rua Duque de Caxias, 261, Saco dos Limões
88045-250 - Florianópolis - SC
Te]efone:48-3665-6200

4116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PARANÁ

IRINEÓPOLIS - Santa Catarina
4736251111

83102558000105

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA

Bairro: CENTRO

CEP: 89440000

ORÇAMENTO n° 273104/15
Produto

Publicação de Matéria no Diário Oficial Eletrônico
Unid.

Data da publicação

Validade da proposta.

Responsável
1

Qtd.

7,171

Preço

23,77

Total

170,46

27/2/2015

27/2/2015

Informações Fornecidas pelo
Cliente
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SEXTA-FaRA. 27/2^15

3- Assuntei ^ ««"=too2015«i17.

Ite^-Jwvite. 26 6e fererero « 2016.6090 .p»,ide,«^ Ewreieto,

%"SsSS- -oMooielf»-,, Je (rineôpolis torna oúblto N/ofi^?" >

«»teyittíK °°"'rroí.sa"'^rr
ACOMPANHIA Águas oe jowiup 01M015

da Unidade de Medição e «^ 1 ^®aquisição de rJ l '''esencial

S^-ít^ísarSHrSí"cttí;t

EDimiS

Faça como
manda a lei:

Publique
em jornal
de grande
Circulação.

Liniip*
Confomie
realizada
sede desti
âfpairX.»



i'e ed/isi I)
0001^2,n

acrOLHIMENTO DftCb»N_ ^
CIO

DOS TRABALHADORES EM I
IA. SINTAEMA-SC. por ^ «EFEREnTE AO EXERCf
)sòraâos e empresas publicas, de
osetorde captação, tratamento DO ESTADO D£ sam
Betratamerna da esgoto san.tâno e ao disposto no arttao ma,raeio ambiente, na ^ase lerntonal^stado de ^ntbj^^ autan,uiee, Ind^,^
«aumlJia drsa^^de c«a um de seus ®'̂ '®9e'!os!raí^^^^evesj-tea umGla i _,x^ hí» '̂ n fid 2015 sobpenade arcarem coK^^peraçâoeore.

SíS=Ur~S
Jo$6 Ollvetra Marra

Presidenta

afra S/A, relativo ao pessoal n» 22101771, naviiie - SC, pela '̂ 'i"'®.^"^„^^°B^^valordeW528.270,33,nadalade
jdora, comdébltode rosde mora de 1% aomês, além dastoáatualizaçàomoneténa.multóde^ J apurados na data do efetivo
,rança de intimado, parUr da inlimaçâo eapôs este pr^o,
razc impronogàvel de 15 ^^Safra S/A, apropriedade do aludido
odevido, seeonsolidató em 03 ^ezes em jornal local. Dado e
star, expedi este edital que será P"®''®®, «Sandra Mara de Braga-Oficiala
jade deJoinville,aos24 de fevere rode 201 |{ass.) ^ ^ 2̂7/09/2015•aistrodelmôveisdeComarcadeJoinville/sc, —

Convocação óe reunirem em assembléiagconvocamos os assodados da a^a^o ^ 35^ js

rzt..p~^.=£gr—oecer do Conselho Fiscal referente ao ««ci«de 201
Iacumulaçêo da ViceJ=res<len6a do Conselho,
rsdeinteresse daAssodaçao,

JOINViaE.12 aeíevereirode2015
P/ETC MARIA STELTER

io da» Indústrias de

AVISO
—— EEElÇoES5INUttJ«x

a.„«i.3»iEx»S.w
lição Sindical, no dia 04 «,555 sagua^jí^ade de Jc»nville;SC,



üKTft-fr:i»4-?7/2/?oi5

eoiTALoecomvocaçAomAtíümii*otteiMAn*
P>A*Cl6)CAoGMErORtAOOClRCOiO(lALUM01JfWVHU.

0C»<e»9ininw»jfltv»nn*mmrntioOMníRitaSo<van«Soam62B«r>DMUGMiU,M*•««««•
mtona.«TkcuMUyini«MalMcae»liKiBwa»»»caraAtiMMmGm*C»»a6M,«wMraiiiuftíBiuusm

B«M"0M^9«"Wtc«701$,MICM«<iiJUMacfaiMacom•emenMumatra«co»a«odMw,eMI8rd3
•mUb»wCW*H«e»we«>*'riyneroWMawa»*BMBelB.cem»eeçjrWeeOemde*•
I-kMtiecâo*eeitB«ae*>»fewe4ea»i«»dMdâgeiM»iy»>li
?.CcBtCWMBMV^MnMDrcnafMcBooSOl&ntr.
}•AMunw*ehMMe

JoMyBUTeMMarviOMTOlS

ilmílfftOtfC•RMBWBIt*BMOlftUM.

eSTAOODE&U4T*CATAAMA

PR6FS37UÍUMUNICIPALDELRINSDPOUE
PROCESSOUCITArO^OH.*1M015

PREDAOpresencialN.*OSiTOIS
OUv^icipoOeitruOpoite.(omepúoiieopAiaccmneomei^WOMriteresMOMQuereaiitarAnoOip
tSOemarfoOeAs09'CQnofos.PtocowoLicicalét-»naMcBjaliOadaPregEoPresencial.c«m
crrtAri»oeeOjiBdicaçáoMENORPREÇOPORITEMOeecoSocom6Lein.•1O.S?O/02.v«sanOe
•'A0UI3IÇA0OE01ESCAVADEIRAHIORAULICA.COMAFINALIOAOEDEPROPORCIONAR
MELHORESCON01C0ESOETRAfEGABILIDADEERECUPERACAODaSESTRADAS
VICINAJS,CONFORMEPROPOSTADETRABALHO.ATRAVÉSOERECURSOSDECONVÊNIOE
PROPRiOS'OEctnaiOeLicxisçâoenconua*»aarspe<i«AooesimeraeseOM.neDepartamanieOe
Uotactes.r«Mrar«OasOS.SCI»sIIKia4a»ISGOesISQO.sftaaRuaPerartt.ru*200.Ce«Mro•
innedccAs-SC.Fona(47)SSZ^HH,»netf»«weinneccc4is»c.ooi<b«.

irineopoiia.26daieBere*«o«2CIS
JUUANOPOZZIPEREIRA

PraíaiT»Huniaipai

C,^uM-as-COMPANHIAÀOgAS08JOINVILLE
0AVISODELICITAÇÃO

PREOAOPRESENCIALN*012/201$
ACOMPANHIAAguASDEJOINVILLEtornapü&ilcoQMAtOgNOSitimd«cfia12/03/2015eelará
tauruoanaSMa$•iiotaçdeadoCentroAdmirusrrativo.locaiiiadonaRuaxvo»Novembro.SSSO.
Glóna.CEP692t6-2CI3,emJoinvUMSC.pararealua«AodaSastAOPwCACadOPregãoPresencial
n*012/2015.tipoMenorPte^opctLote.oijoobjaioAaaouitiçOedeCaúesPadrãodeProieção
OaUnidadedeMediçãoeControleaaLioaçãodeAgwaiLotedl).Caj^asPasaeiodeProteção
00CavaleledaÁgua(Lote02).UniaadesdeMediçãoeCwtPoie(Lote03)eFiitroeTipo"Y*(Lote
Oo)eonfermeTarmodeReíerAnaa,.O»envebseesdeverãoserprotocoladosatéãs09h00mln0o
meamodiaOEdiiaiestadisponívelnositewbmaguasdajcinviDecomb*.tnrormaçAas*bdiaccea^
aguasiSe^cirTviBecomb<cu(42)2tC&-16CD

jcèTviiie/SC,Kdalevererrode2015.
AOeCRtOLLII2CAAN&RO•DIretWPresidente

£i>t.iOOdeSdnU)Cíiitiniia
PREFEITURAMUNICIPALD6CAWSOftlü

AVISODCLICITAÇAQ
PREGAOPR£SeHCIALW.014/201SPMC

08UETO:SELEÇÃODEPROPOSTASVISANDOOREOlSTROOEPREÇOSPARA
PRESTAÇÃODESERVIÇOCOMFORNSCIMENTOOEMATERIALPARAMANUTENÇÃO
OEVEÍCULOSAUTOMOTORES.VEÍCULOSPESAOOS(CAMINHÕES,ÔNIBUSE
MÍCRO-ÓN(BUS}QJECOMPÕEMAFROTAMUNICIPALDECAMBORIÚ,
TIPODEJULGAMENTO;MENORPR6Ç0PORITEM
REGIMELEGALMediani<%d3e$;«Cit<<içòesecondiçõesprsvísia»HOEditei,so&Rreçènca
daLei1052a'2O02eLeiFnrieiain*.8.666de2^i06^^992.eaudsalterAçOes
ABERTURAOOSENVELOPES:imCMcTás14.00horasdodia16(Dezéãaêrt)deMarçode
2015.nasaladeReuniãodoOepartairientâdeCon^tnssituador>aa/e:GetulioVargas.
77.CenirodaCairtCíiíi/SC.

INFORMAÇÕES'Pessnalmenieoutelefona:{47)3266-0^00Cunosite:
!CQii?&7lda4«.d8e^frDQ.dyjí&6Qvbc

CamhenO,26deFevereirode2015.
LUZIALOURDESCOPPIMATHIAS

PrefeitaMunicipal

EOfTAlOEREGISTRODECHAPA

Emeumprimenoao(receAoregunertial(an.15)enaeond^odeOu^denedcrOoPrDcessoEleitoral
SinOtcalQuaseráreahLadono$(iVesiuánoeAnefalosdeCorodeCaçadv•SlTRiVEST(Sedena
Rua1*deUa«,n'20,naodededeCaçadc•SC),ivsaberQueIqiregistradocnaeeparaccnsorrerno
pleito,com8seguintefonraiação'CHAPAi(vriica).DIRETORIA•EFETIVOS.Preetdenia:Nãlmorda
Patáe,Vic«-Pr*sldenleJuCe^oSebastiãodeOnagreros.SecmartaGerai;JoeãAlcidioTrtradade,1'
Seoetana.PauloRcCeitaUcrge<H(em.TasouranaGerahNadndaSávaRbeiro.1*Tescursna'Heiloir
FanasLcçeeeSecretariaJwidícaedeNe^xzaçãoColetnãdiietePereea,•DiRETORJA•SU
PLENTES.EURuthSdnAeAlvee,CeleileÇi«Pr>ar^lredo.CnFt«iadosSantosBediefoaSlfva.

.EvaSMeteFreitas.LudanePiresdeCamargo.U«taLuaaFurtadoaLUViefedeCampos•CON
SUMOFISCAL•E^TTVOS'D>:ãMadeAJmeúalechenesã,NanaMsnaPtesdeFrançeeRenilsa

-CONSELHOFISCAL-SUPLENTES:AiodesGcnsaNes,JoséAnuoPadiiKaaNerãaparecida
'srre&de-DELEGADOSREPRESENTANTESJUNTOAFEDERAÇÃO-EFETTVOS.Vaknor
daPeuiaaNadirdaSévaRiMiro.-DELEGADOSREPRESENTANTESJUNTOAFEDERAÇÃO-SU
PLENTES'JceãAnloPedBiaeJucefinoSebastiãodaOnegreiros-Paratanba,lícaebedoopre^ode
05{cinco)diasparaaaprasemaçãodeeierinitaispedidosderipugn^odecancUatures.obedeci
dosoaprecenosccntidosnoRegimentoEleitoraldeSmdícatoBoietim'Cesp>advgcommieirolectdo
preeenteencontra-seaficedonoguedrodeaviaosdaentidade,noãtnodasedeso:;iaideagremiação
Sindical,noendereçoretromeisoonsdo.Cecady,2Sdefevereirede2015.

PEDROPAULODEOCfVEiRA

CeordenaderEIsHeraL

ÊDTTAL06CONVOCAÇAO
Fuamp«iQpreeente.convccadasioda*e>«mprvusligadasaceteooria«ccndfDica.asscoadasou
rxAe.recnesentadasp«iüSindicatod»itUwSViadeMaienaiPlásticonoEstadodeSaniaCatarina,
pararaururem-aeema*sembie«GeralEiUraardinena.areahiar-aanooisOSOémercod«2015,ãs
1000horas,«mpnmmconvocaçãonasededaenciosoésituaoonsRusi^o"6eiaCa,121-tS"
endar-saiasI30l/130?-CentrodeJomviBs.EaledooeSaniaÇalanua.
Nasusãnoede*auonj(n*legai.naverSumaSégundaeenvoCSçãoM1030Ivraadon^amcOiaa
nomesmolocddatfterandoentãoeAssemcséiacomquaiauermineradapresentes,devendoaer
cQeOfvaOaeseguinte

'OROEUOODCA'
TomarconhecimentodasrervraiceçMsdosoabainckãores4acãtogonaproRasonal.proporpautaa
delegaçãoOepcdereaãDvetonaer«ineaçãodogrupodenegcca«iaaparaoiacusaão.negboacã»
eetabóraçãooestermosdasrespectivasConvançdasColetivasdetrabalhoparaoperíodode
0ir0aj2ot$a31/00r20i6,comoStrioicaiodosTra&aihaoorssnasIndustriasdaProduçãoeda
TranttenneçãodoMatanalPiâst>eoedesTrabaihadorssnasindésirvasdaRaciciaQemaoMaienai
PlásticodeJouiviaa.araQuan,BatrvsatioBarradoSut.BarraVetna.Oaruva.napoãPKãrrsss
SãoFrsnciseodoSwi/SOSmdicaudosTrabainadoresnasindMSfiasOutmiçasedemâsticoa
déPon>erode.BJumoneu,Gaspar.Tlmodatndaiat,SindiatodesTtpbsthedcreaoastndOstnasda
Papei.PapelãoeCortiça.DistribuidorasoePapeideHigieneeLimpeia.industriasQuímicas.
MaterialPiâst^oaArteiatosdeBorrachadsRroNegruVioaRagião.^ridicaiodosTrabsiriadoret
nastnousViaadeMatenaisPiaaticcsaSimilaresdaChapecúeRegiãoOestedeSantaCaianna.
SmOwçatodosTrabaã^oresnasHidusiriasdeMatentfPiaatico.PtãsiicosDescartáveiseFieUveis,
QuímicaaFatmacâuticasdeGiguaçu,SindicatodosTrabainadoreanasindustriasQw'miaaSi
Piásecas.PapelãoeBenmaiesdeJaraguàdoSui.Ccmpã,Guaranwpn.w«ua'srvh«baeScMoedar
SiniKaiedosirabatjaoorssnasirxiústiias00Papei.Pepetãe.Coriiça.ArtefatosdePapel.Material
P<ã*ace,OutmiccsaÁreasoeReAvewmeModsTrãeBenassRegia,SmOicatoaosTrabalhadores
nasir«3ústi«asdeMaierUiiPtãst»i^^Pi|âM^^l^s«a^veis^Fieai^is.FarmacêuticasedeBorracha

Álbenesèhmldl
Rraeldenis

EDITAIS32

LICITAÇÕES

Façacomo
mandaalei:

Publique
emjornal
degrande
circulacão.

Ligue:
3419-2021

ANotícia

irFls.n»

EDITALINTIMAÇÃO^
Pelopreseridedtaíicaintmãda»empresaderconaclaRCFINCÕRPOAAõÇiâMkDACy
10.746.753iOOOI-62.feoreeehtddap«iãSr»GenoldCslatmaSetaínCi?esA>.CFF7e971K19S^34.
sendoamesmarepseseniadaeeuprocutadcrRogenoCinsAI,CPP492.126.979-53^pedido
feibperBmicoSaFaS/ArefaDvoaoRnandameotadeumIm6v«tsábadonoDiatnto,Muruclpipe
ConercedeJomviiFe—SC.pefscéduladeoéditobancárioaèdlopessoaln'22l0l77t.ru
ijueliQddededaveOn,comdãbiioeepresyçòeaemarasanovalerdeRS528.270.33,nadatade
03iC9i2C14.aujBítodauaiicaçãornonetára,muilade2%aiJtdadetricrade1%aomés,elámdae
despesaadecobrançadeinámaçâo.vateseaasissiodosaseremspuiadosnadatadoeteivo
pagamento,nopratoImprcrrogávelde1Sdaacxntadosapartirdaínlmaçãoeapbsoieprazo,
semopagamentooevdo.seconsdidarâemfavordoBancoBaãaS/Aaprcpriedededoaludido
imOveLPMãconstar.e«édlesleeõialQuaserépublicado,pcx03vezesemprnaflocai.Dadoe
passadonastaoaadadeJonville.aos24defevaeirode201&(ass.)SandraMaradaBraça-Oádaia
do3*OfiacdeRaçssFodelmévejsdaCcmatcadaJprtMiie/SC.Dates;2526«?7Q9i?0i5

EDITAL06RECOLHtMÊNTODACONTRIBUIÇÃOSINDICALURBANAREFERENTEAOEXERCf»
CIODE201S/SINTAEMA-SC.

SINDICATODOSTRABALHADORESEUÁGUAESGOTOEUEIOAMBtENTEDOESTADODESAN»
TACATARINA•SiNtASMASC.porseurepresenantélegel.emobediãnoaao«spCAtOnOarOgo5D5
CLT,sabefosérgSessempresaspúdii^s.deacorvmamistaeprNeda.nasaviarQuias,mdúslnasa
fundaçbesdosetordecaotaçãe,iralamento.oísinbuioèoeabastaonteniodeãgue.nocontroledeveto
res.dacoletaatratamentodeaspotosannãne«cestduessMesenaãscaUaçao.recuperaçãoepra-
seniaçãodame«ambtenia.f^baselemtonaidoEstadodeBantaCaUrina,QuertestennpsdMarigos
663«&á3daCLT.guedeverãorecoineraCONTRíBUlÇAo&NOICALNOMÊSOEMARÇOOE2615.
eequivaienteaumoiadeaalánodécadaumdeseusempregados,recolhendoepiMuieaosceaeeda
enidsdesindicalprofissional,eiáodiaSOJH2015.scbpenadaarcaremcomesmutisspreconoades
p«<0adigo600daCLt.s«mprefulzodacompetenteetecugãonorlenOpoãe.26de(gverevode2015

JesãOUvaIraMefra
prealdanM

EDITALINTIMAÇAO
Pefoceserrteedita)HcamtmadaaempraaadencminadaCijesljCcrstucíãsLTDACNPJ
10.346060W>0t.64,iebreseot8dspe)aSra.G^tieCalarvia$vefinC'{esHi,CPF799.146.599-34,
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Preg.:io N." la-lOIG

27 Objeto! AQL/lSIÇiOOBOI SSCAVAOS/KA HIOKÃUUCA CXrM AmAUDaOS De
f EV «OíO«CÍOlV4RMELHOKS COnOlÇÕES DETRAFEGABIUDADE S RSZUFSfUIÇiO DAS

ESTRADAS iHONAlS, CONFORMEPROPOSTA DE TRABALHO. ATRAVÉSDE RECURSOS
DECONVêWOE PRÓPRIOS

• Entidade: PREFEITURA MUmaPAL DE IRINEÓPOIIS

Setor responsável: UOTAÇÕES
• local: PREFEITURA MUNICIPAL CEIRINEÓPOUS RUA: PARANÁ, 200 • CENTRO

IRINSÓPOUS• SC CEP: ESAAO-OCO

01. PREÂMBULO

PROCESSO LiaTATÓRIO N». 10/2015

PREQÃO PRESENCIAL N°. 06/2015

APrefeitura Municipal tie IrineOpulis, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado
pela Portaria S40/20W, comunicaaos interessados que está promovendo o Processo Uciíatóriode n". 10/2015,
na Modalidade Pregão Presencial nr. 06/2015,comadjudicação por item,do tipoPresencial, conforme dispõe
a Lei n.n10.520,de 17 de julhode 2002,comapUcaçáo suDsidlária da Lei 8.666/93 e suas aiteiaçôes
posteriores, vigente e pertinente è maténa. Os envelopes de n.®01 contendo as propostas de preços e de n.o
02, contendo a documentação de habilitaçãoserão recebidos pelo Pregoeiro, no Centro Administrativo
Municipal, Situadoa RuaParanS, n" 200 - Inneópolis - SC, CEP 89440-000, alè às!
marco de 2Q3S. iniciando-se a Sessão Púbüca no mesmo dia e local.

2.1. A presente IlcItacSo tem por objetivo a 'AQUISIÇÃO DE01 £SCAl«DE/fM HIOfUiUÍICA, COMA
FINAUDAOE DEPROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DETRAFEGABItlDADE ERECUPEPA^O
DAS ESTRADAS ViaNAIS. CONFORMEPROPOSTA DE TRABALHO, ATRAVÉSDE RECURSOS DE
CONVÊNIO E PRÓPRIOS", conforme descrição abaivo:

Quanti
dade

Oc$cfiçáo

c&Côvadeira Hidráulica nova, (20l4/20i5), potência bruta de no min mo 90
HP; mínimo 4 módu?os de oderaçâo; esteiras com «apatas de no míni
700mm: peso ooeradonal n|o infenora 12600 k9; motor cfiesel, mín^o a
cilindros turbeaiimentado, com controie eletrônico de Díi*a emissão c
poiuenies; iaoça n3o in^rior a 4,6m; Draço de no mínimo 2,5m; caç mba c/
capacidade mínima 0«60 adequada para matenaiü de densic ide de
1,51/m^; cdbme fecriade cf ar condictonado; faisura máxima da máqt ina,
nciuindo sapatas 2,70m; garantiado tabncaniede no minlmo t2 m^ses.

2.2. A necessidade de aquisição do equipamento dé-se ao fato do Municípioirá auxitiar na contmuiddde dos
trabainos de inanutençlo e recuperação das entradas vicmais^ aberturas de bueiros, ünkpeae de valetas, onde
se localizam as propnedades dos Agricuiiores para meihorar ar, condições de trafegablíidade,

2.3. O municínio possui operadorRS qualificados para operar as máquinas, mantendo-os cm perfelus condições
de trabalho.

2.4. Equipamentosadquiridos através de recursos prOprtos e convênio n« 1.019.452-40/2014/WAPA/Cajxa,que
entre si ceiebram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Inneóp^is

2.6. O preço a ser ajustado IncluirA todos os custos referentes ê Er^tre^a do objeto. ínciusive frete, er>ire
outios, Que deverá ser entregue na Secretaria de infra estrutura, çito a Rua ftio Grande do Sul, no 421 - centro -
InnedpoiisySC.

01. CONDIÇÔSS PARA PARTICIPARNALICITAÇÃO

3.t • Pcderác participar deste iWegão,es hçitantâs que;

3.1.1 •• desempenham atividades pertinentes o compatíveis com o objeto deste Rreg^o;

3.1.2 • dteiidaiiTas exigôrfcías constantes neste edital e nos seus anexos, mciuslve quanto a documentação
requerida.
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aúe t "^efíltura MunicBal de Wneépoli^ eeinde asqueSC cartasti-arera. rtesde queatendam aosreqijisiios exiqidos nesteedital.

3.2-NSo será acimitifla nesta ilotaçâoa participação de empresas:

ouem processo de falincla, sob concurso decredores emdissolução «<

° stsoensode ücitar e contratar com o Ministério da Justiça
cnnm^rLÍ PuOllca, ou que tenham sido declaradas Inidôneas para licitar ouccntraUf coma AdministraçãoPubifcâ,

an?r'n êi^nn reunida.s em consórcio esejam controladoras coligadas ou subsidiáriasentre 51, ou amda, quaisquer que seja sua forma de constituição;

3.2.4 - Estrangeiras que njo runcionem nopais.

04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVE1.0PÉS

a*"® interessados ou de seus representantes, que consJsbré
ineS^n7£^rf™n? ?Pfsuem poderer; para formular propostas epraticar os demais atosne^ntes aocertame. Anéo comprovação deque o rnieressado ouseurepresentante leoai possui

« em aiT®® "®^ para atuar no certame, impedirá a notanie de ofertar lances verpals, lavrando

4.1.1. - No atodo credenciamento o Kcitante deverá apresentar:

a) Registro Comeiclal. nocaso deempresa Individual, ou

"«""lame-ite registrado, em se tratando de

™s «wc!o''es\?'° "^-«"tos de eleição
éS.Sra/Sa'"^:?: acompanhada de pnpva de d,retor,a em
b) Carta de credenciamento (modelo sugestivo no Anexo IX do Edital) ou Frocuraçgo com

ícTn^d^níSi ^=\=^itso°'jcr,:ro,"'

i't.ia:o^urrírcoSu'ar;=s^^
5Úoesh! '̂nn Plenamente os requisitos de nabllitaçáo (modelo
nlSrn nr «entregarSo osenvelopes contendo indicação do objeto e 00
nníL. ^1°^' P'''*® '̂'"rlP-50 * aea Imediata abertura eà verlficaçSo daconformidade das
ví° UNiuiTem/S)"''''"' instrumento convocatório (conforme artigo 40, mciso
®' , ?p.a ®rbpr^ proponente for Mjcfoempresa ou Empresa de Pequeno Porte soeseiarusufruir dos beneficias da LC 123/06, doverá obngatonarliente no ato do cre™ífciame^

nV Z®",® í " ®"?"adra como Mlcroempresa oi. Empresa dePequeno Porte, através
IC.V20Ó7 deVo/O^/MoT''̂ °° ®®®' ''"'® ®° ®® Normativa n"
O Apropone.nte que for ta.croemp.-esa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar aíoum
documento quanto aregularidade fiscal com restrições, deve/é Obrigatória,nenteTpresenm

.®"® """P™ PP"' habllltaçlo. com exceçáo do artigo 43 da LC 123/05. no ato do
!?3%006 pitKdusáo dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar n®

.nvoi.L.' . ..' PaMOnados no preâmbulo deste Eoital, opregoèiro receberá tJS
an^ níf ? n Üj® ?s propostas comercials eos documentos exigidas para a habilitação, em
Stoçaó^ fecbadds, contendo, na pane externa, além do nome da empresa, aseguinte

PREPEITUPA MUNICIPAL DEIRiNSÔPOUS-SC

PROCESSO LICITATORIO N». lS/2015

PREGÃO PRESENWAL N».06/2015

ENVELOPE N», 01 - PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC

PROCESSO LICITATORIO N«, 15/20IS

PREGÃO PRESENCIAL N",06/201S

ENVELOPE N». 02 - DOCUMENTAÇÃO

NOME DA EMPRESA -

05. DA PROPOSTA COMERCIAL

r,u. ,J 'Comercial contida no Envelope n.o 01 deverá ser apresentada na forma erequisitos indicados nos sub-nens a seguir:

U. , n 5®'' impressa eletronicamente ou datilografada era papelcomidenbficaçSo da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras
Ou entrelinhas, identificada, datada s assinada na última págma e rubricada nas demais pelo
rcprcséntantft legai da proponpnto,

b) conter rarao ^lal completa eCNP) da licitante, sendo este óHimo, obrigatoriamente o
mesmo da No,ade Empenho e da Nota fiscal, casoseja vencedora do certame.

c) descrição geral quanto aoobjeto a ser fornecido, deacordo com asespedficacSes do
Anexo I, constando o valor, emmoeda corrente nacional, em algarismos. Em caso dê diveioéncla

m ® setSo levados em consideração o valor unitário. No preço cotadojaesiâo induidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais

Page 2 of17
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Obrigações íraMíhisias, Cfeviaervciônas, fiscais e comsrclais, assim como eespesas com
transportes e flesíocamentos e outras ouaisquer Que mddam sobre a contratação;

d) conter declaraçío de que o(s} objeto(5) ofertado atende iodas as especificações descritas no
Edital.

«J Éobrigatório informar a MARCA e MODELO dos itens colados.

O Não serão consideradas as propostas que deixarem oe atender, no todo ou em parte,
quaisqoer das disposições deste editai, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis,
bem como aquelas manifestamente mexeqüíveis, presjjmindo*se como tais, as que contiverem
valores irrisórios ou excessivos, Ou aquelas que ofertarem alternativas.

g) Aapresentação da proposta implicara na plena aceitação, por parte do proponente, das
condições eslabeleudas neste editai e seus anexos.

hj Nâoserio aceitas piopostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseados nas ofcilas das demais proponentes;

I) Todos os insurnos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas,
frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto
desta licitação, correrão por conta do prcçonente.

J) Deverá ser juntada à proposta, a Ficha Técnica do Equipamento, onde deverão cc^star
todas as informações referentes ao objeto.

k) A propo^ deverá ser acompanhada de foider detalhado com todas as
características técnicas do objeto proposto, sob pena de desclassineaçáo.

Parágrafo único — Pi^ferenciaimenie, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do
Pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conTorme o modelo constante
do Anexo IV do Editai.

06. HAâlLtTAÇAO

No envelope n,o 02 - Documentação, deverJo constar os seguintes documentos:

6.1. Habítitação Jurídica:

a) Registro Comercial (esfe docomenío é exigido no credéncrame/rfo, nSo é otrigetóno anexar
outra cópra). no caso de em prosa individual, ou

Alo Constitutivo, Estatuto ou Contraio Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedade ccmercjdl e, nocasode sooedade pora^s, acomparihsdo dedocumentos deefeito
de seus administradores, ou
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício, com as alterações.

D) Declaração de Sujeição ao Editai e Inexístêncaa de Fatos Supervenientes Impeditivos da
Qualificação devidamente assinada conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.

c) Declaração subscrita paio representante legal da proponente de que ela não incorre em
qualquer das condições impeditivas, de acordo com o modelo constante no Anexo VIX deste
Edital, especificando:

. Que não foi declarada ínidônea por ato do Roder Público;

, Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

. Que não foi epenada com rescisão de contrato, quer por defldência dos serviços prestados, quer
por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos úRimos S (cnco) anos;

. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no anlgo 9® da Lei Federal n®
a. 666/93.

6.2. Regularidade Flecail:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNFJ).

bj Prova de inscnção no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do Hotante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com p objeto
contratual.

cj Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Certidão
Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa), emitida nos termos da Portaria MF n®
358, de 05/09/2914. alterada pela Portaria MF n» 443. de 17/10/2014;

d} Prova de regularidade para com a Faxenda Estadual;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lôi;

f) Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS)

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNOT), emitido pela Justiça do Trabalho.

6.3. Qualiílcaçáo Económico-firtancelra:

a) CenidSo negativa de falência ou concordata expedida ppiq di^-.tnbuidor tia sede da pessoa
juridicd.

b) Balanço Patnmonia! e demonstrações contábeis da ultimo exerdoo fiscal, já exigíveis e
apresentados na fonna das Leis Federais n<3 5,404/76 e r>® 10.406/2002, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balanceies ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados monetariamenie, quando encerrados a mnis do 03 (trás) meses da data
da apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocomda no período, do índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro Indicador que o venha sub-^tltgir.

Page3ofl7
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SenecessénasatualizaçãomonetáriaüoBalançoPaifimoniat,deveráserapresentado,
juntamentecomosdocumentosemapreço,omemcnaidecáfcufoçorresponOenre.assinadopeto
coniadty.

Asempresasojmmenosdeumexercíciofinanceirodeverikcumprirqexigênciadesteitem
medianteaapresentaçãodeBalançodeAberturaouaoúltimoBalançoPatrimoniallevantado,
conformeocaso.

SeràoconsideradosaceitoscomonaformadaLeioBaíâr>çoPafrlmonial(inclusiveodeabertura)e
demonstraçbescontábeisassimapresentados:

-publicadosnoDiárioOficial;ou

-publicadosemJomai;ou

-porcópiaoufotocópiaautenticadanaJuntaComeiQaldasedecudomiciliodaproponente;ou

porcópiaOufotocópiadoUvroDiartodevidamenteaulentícatlonaJuntaComercialdasedeou
domiciliedaproponenteouemoutroórgão«ulvalente,mdusivecornosTermosdeAberturae
Enceriamento.

Osdocumentosrelativosaoitem'b*deverãoseraotesentadoscontendoassinaturado
representantelegaldeempresaproponenteedoseucontadoroumediantepublicaçãonoórgio
deImprensaOficJai,devendo,nestecaso,permitiraicentifrcaçãodoveículoeadatadesua
publicação.AIndicaçãodonomedoConurtoredonúmerodoseuregistronoConselhoPedional
deContabilidade-CRCsSoIndispensáveis.

Acapacidadefinanceiradaempresaseráavaliadamedianteosseguintesindicadores:

üQuidczCorrente(tC>expres^Ocdaformaseguinte;

AtivoOrculante

^sslwoCirculante

Paraacapacidadeecortômico-fmanceiraexigida,osparticipantesdeveráoatender
obrigatonamente,osseguintesreQuisitos:

LCmaiorouiguala1(um)

Osindicadoresacimareferendadosésomenteconside/adoparafinsdeQualificação-Econômico-
Financeiradaproponente.Umavezhabilitada,amaioroumenorpontuaçãoobtidapela
concorrentenáoteráquaiQuerinfluêncianasuaclassificaçãofinal,

Obs.A$empre^sabertasnoexçrdciofinanceirocorrente,deverSoestarcotnoBalançode
aberturapublicadosemjornalouautenticaçãonaJuntaCornefcialdasedeoudomiciliodo
proponente.

6.4.Qualiflcaçãotécnica

a)AproponentedeverácomprovarquepossuiInstalada,deacordocomamarca
propostaparaavenda,numadistânciamáximadedOOkm(selscentosquilômetros),do
MunicípiodeIrineópolis(SC),nomínimo05(cinco)concessionáriasquacontemcom
serviçodeassistênciatécnicatotal/completa.

b)Aproponentedeverácomprovarquepossuiconcessionária,quecontecomserviço
deassistênciatécnica(otal/completa(mãodeobracspeciatitadaepeçaspara
reposição),numadistanciamáximadeâOOkm(trezentosquilômetros)doMunicípiode
2rÍneópolÍs/SC.

c)AtestadosdecapaciOadetécnica-mínimode03(três),fornecidooorpessoasjurídicasde
direiiopubjiçoouprivado,coniprovanfloqueaproponenteJáforneceuprodutosdamesma
natureza.

d)AproponentedeveráapresentardeclaraçãodofabricantequeferneceráplanoderevisSo
gratuito,atéolimitoflel.OCHJ(mil)horasdeuso.

e)Declaraçãoqueasdespesascomserviços(mãoeleobra,deslocamentoepeçasdentrodo
prazodegarantia)derevisõesperiódicasdoequrpamento,conformedetenninaçâodofabr<anie
(trocadefiltros,(ubnficantesemãodeobra,etc.),peloprazomímmode1.000horasdeuso,será
deresponsabilidadedaproponente.

0Dedaração,firmadasobaspenasdalei,doqueoequipamentopossuigarantiatotalpelo
prazode12meses.

6.5.DeclaraçãodeatendimentoánormadomçisoXXXtlIdoartigo7«daConstituiçãoFederal,
comredaçãodadapelaEmendaConstitucionaln®20/58,queproíbetrabalhonoturno,perigosoou
insalubreaosmenoresde10Anosedequalquertrabalhaamenoresde16anos,salvona
condiçãodeaprendizapartirde14anos(conformemodeloconsta.ntcdoAnexoVdoEdital).

6.6.Osdocumentosflehabilitaçãopreliminarpoderioserapresentadosemviaoriginaloucópia
autenticadaporqualquerprocesso,sendoportabeliãodenotas,pelosmembro»doComissãode
^gâo,peloresponsáveldaCoordenadoriadeUotaçdesdaPrefeitura,ouporpublicaçãoem
OrgéodeImprensaOficiai.OPregoeiroíaiâconsultaaoserviçodeverificaçãofleautenticidade
dascertidõesemitidaspefaINTERNET,ficandoaücitaoredispensadadeaulent'câ-ias.

6.7.Todososdocumentosexigidosparahabilitaçãodeverãoestarnoprazodevalidade.Casoo
órgãoemissocnãodeclareavalidadedodocumento,estaseráde90(noventa)dIaAcontadosa
partirdadatadeemissão,excetoocomprovantedemscnçSonoCNPJeAtestadosdeCapacidade
Técnica.

6.8.Náoserãoaceitosprotocolos,documentosemcópianãoautenticada,rtem
documentoscomprazosdevalidadaventídos.

Osproponentesinteressadosnaauteniicaçãodascópizspefopregceiroouequipedeapoio,
deverãoprocuraropregoeiroouequipedeapoio,antesdomiciodasessãoüeaberturada
licitaçãoparaprocederaautenticação,pois.emhipótesealgumaserãoautenticadasdurantea
reaiiiaçlodocertame,

6,10.Uèotendoaempresadassificzidacomovencedoradoceaanieapresentafloadocumentação
exigida,notodoouempaite,seráe»tadescíassificada,podendoaelaseraplicadaaspenalidades
previstasnaiegisloçSoqueregeoprcceflimento,eseráconvocadaentãoaempresaseguintena
oíderndeclassificação,observadaasmesmascondiçõespropostaspelavencedc»^docertame.
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6.11.Adcxumentâção,nafasepertinente,seráruOncadípelopregoelro,pelaequipedeapoioe
pelosrepresentanteslegaispresenteseapcsexaminedaseráanexadaaoprocessodestalicitação,
sendoinqOiiitddosaquelesproponentescujadocumentaçãoapresenteirregularidades.

6.12.AproponenteQueforMlcroempresaouSmpresadePequenoPortequeapresentaralgum
documentoquantoèregularidadefiscalcomrestrições.,deveráobngatonamentea^^esenlar
Declaraçãodecumprecomhidbililaçlo,comexceçSodoartigo43daLC123/06,noatodo
credenciamento,sobpenadepredusáodosdireitosestabeíeckJÓspelaLeiComplementarno
123/2006

07.DOSPROCEDIMENTOSDEJULGAMENTO

7.1•Parafinsdejulgamento,ocritérioadotadoparaaadjudicaçãodoobjeiodestePREGÃOserá
oMENORPREÇOPORITEM.ScrSodesclassificadasaspropostasquenãoatcrWeremàs
exigênciasdesteEdital,equeroremsuperioresaosvaloresmáximosadmitidosporlote.ccinforme
Anexo/doEditai.

7.2-Serioabertospnmeiramenteosenvelopescontendoai.PropostasComerciais,quedeverSo
estaremconformidadecomasexigênciasdopresenteedital,ocas:Ioemqueseclassificaráa
propostademenorpreçoeaquelasqueapresentemvaloressucessivosesuperioresatéolimite
de10%(dezporcento),rtlalivamenieàdemenorpreço.NSohavendopelomenostrteoferus
nascondiçõesdefinidasnoitemanterior,poderãoosautoresdaxmelhorespropostas,atéo
máximodsirès,oferecernovoslancesverbaisesucessivos,quaisquerquesejarnospreços
oferecidos,

7.3-Antesdoiníciodasessãodelances,poderáopregoeirodefmirovalormínimodoslances,o
quedeveráserfeitoantesdadisputadecadaitem/iote.Estevqtorppqcj'áserdiferenciadode
acordocomoitem/lotecolocadoemdisputa.

7.4-NocursodaSessão,osautoresdaspropostasQueatenderemaosrequisitosdositens
anteriores,serãocorividadosindividualmente,aapresentaremnovoslancesverbaisesucessivos,
apartindoautordapiopostaclassificadademaiorpreço,atéaproclamaçáodovencedor.Caso
duasoumaispropostasmiciaisapr^sentert»preçosIguais,serárealizadosorteiopara
determinaçãodecrdamdeofertadoslances.

7.5•Aofertafloslancesdeveráserefetuada,nomomentoemqueforconferidaapalavraà
Hcitante,naordemdecrescentedospreços,sendovedadaaofertadelancecomvistaaoempate.
DosiancesofertadosnSocaberáreiralação.Adesistênciaemapresentarlanceverbal,quando
convocadopelopregoeiro,implicaráaexclusãodoliotantedaetapadeiancesverbaisena
manutençãodoúldmopreçoapresentadopelolicitante.paraefeitodcordenaçãodaspropostas,

7.6-Casoosliciianteenioapresentemlancesverbsis.seráverificadaaconformidadeentrea
propostaescritademenorpreçoeovaloresllmadoparaacontratação,podendo,opregoeiro,
ncgoüardiretamentecomoproponenteparaquesejaobtidopreçomelhor.Oencerramentoda
eiapaconipediivadar*se-áquando,convocadospeloPregoeiro,asHataniesmanifestaremseu
desinteresseemapresentarnovoslances.Encerradaaetapaçonjpetliivaeordenadasasofertes,
deacordocomomenorpreçoapresentado,oPregoeiroverificaráaaceitabilidadedapropostade
vaioimaisr>ajxocornoarando^ocomosvaloresconsignados,deadindo,mohvadamçnce,a
respeito.

7.7•SeoproponenteforMicroempresaouEmpresadePequenoPorte,devidamentecomprovado
noatodofredenciamcnto,atravésdeCertidãodaJuntaComercialdoEslado,qquiserexercero
seudtreiiOaepreferênciadeacordocomosartigos44e45daLeiCompiemeniern®l23/20l}õ,
deverafazè-lono«icdasessãodejulgameniodaspropostas,quandolheseráconcedidoum
preroGe05(dnco)minutos,devendo^rlgatonamentehaverumrepresentantelegaldaempresa
proponentepresente,sobpenadepreciu&âodosdireitos,

7.8-Sendoconsideradaaceitávelapropostacomerciaidaiicitantequeapresentouomenor
preço,oft^egoeiroprocederáàaberturadeseuenvelopeno02•DOCUMENTAÇÃO,para
venficaçándoatendimentodascondrçdesdehabilitaçãofixadasnortem06desteEditai.
CcnstaizidaoconformidadedadocumentaçãocomasexigêíKiasimposlaspeloeditai,alicitante
seradeclaradavencedora.seiHlo^lheadjudicadooobjeto.Emcasodealitiianledesatenderàs
exigênciashabiliiatònas.oPregoeiroa(nabiUtarôeexaminaráasofertassubsequentesea
qualificaçãodasitcitantes.naordemdeclassificaçãoeassimsucft.s.sivamente,aléaapuraçãode
umaqueatendaaoedital,sendoarespectivalicilantedeciaiadavencedora.SeaofertonSofor
ecertávelporapresentarpreçoexcejaivo,oPregoeiropoderánegociarcomaliotantevencedora,
comvistasaoblerpreçomelhor,

7.9-EncerradoOJuiganientodaspropostasedahabilitação,opiegoeirodeciârãréovencedor,
proporcionando,aseguir,aoportunidadeésiicitantesparaquemanifestemaIntençãodeInterpor
recurso,esclarecendoqueafaítadestamanifestação,imediataemotivada,importarána
decadênciadodireitoderecursoporpartedalicltanie,registrandonaaMdaSessãoasíntesedas
rai^õesderecursoapresentadas,bemcomooregistrodequetodososdemaisHcitaniesficaram
intimadospara,querendo,semanifestarsobreasrazõesdorecur&onoprazode03(três)dias,
apósotérminodoprazodorecorrente,proporcionando-se,atodos,vistaimediatadoprocesso,
emSecretaria,aausênciadoHcicanieousus«idaantesdotérminodaSessãoPública
Cãraclerizar*se*ácomoreiiún&aaodireitoderecorrer.

7.10-Afaliademanifestaçãoimediataemotivadadoproponenteeminterporrecurso,na
sessão,importaránadecadênciadodireitoenacontinuidadedocertamepelopregoeiro.
aieraendoàsregrasecondiçõesfixadasnoeditai,opinandopcfaadjudicaçãodootQetoda
licitaçãoaoproponentevencedor,

7.11-DaSessãoPúblicadoPregãoterálavradaalacircunstanciada,contendo,sem
piejuízodeoutros,oregistrodoslidianiescredenciados,daspropostasescutaseverbais
apresentadas,naordemdeclassificação,daarráiisedadocumentaçãoexigidaparaahabilitaçãoe
dcsrecursosinterpostos,estes,emconformidadecomasdisposiçõesdoitemacima.AAta
CircunstanciadadeveráserassinadapfiloPregoeiroeportodososlicitantespresentesCasohaja
necessidadedeadiamentodaSessãoWbUca.serámarcadanovadataparaacontinuaçãodos
trabalhos,devendoficarintimadas,npmesmoato,osiicitaniespresentes.

712-0pregoeiropoderádesciassíficaraspropostascujospreçosestejamsuperiores
aospraticadosnomercadooususpenderasessãoparaquesejareaflzadapesquisaa
rimdeverificartalconformidade.

Q6.DOSRECURSOSADMINISTRATIVOS

8.1•TendoahçitantemanifestadoaintençãoderecorrernaSessãoPubiicadoPregão,teráeáso
prazode03(três)diasconsecutivosparaapresentaçãodasrazõesderecurso.AsGemais
licitantes.JámtimadasnaSes^oPúblicaacimsrefenda,terãooprazode03(três)Gias
cooseculivos(artigo40-mci&o18,doLei10.520/02)paraapresentaremascontra-razões,que
começaráacorrerdotérminodoprazodarecorrente.

8.2-AmanifestaçãonaSessãoPúblicaeamotivação,nocasoderecurso,sâopressupostosde
admissibliidododosrecursos.

8.3•0(s)recurso(s)será(Io)Oirigjdo(s)aPrefeituraMunicipal-SetordeProtocolo,e,por
intermédiodoPregoeiro.será(ào)encarnlrmadosaoPrefeitoMunicipal,devidamenteinformado,
paraapreciaçãoedecisão,noprazode05(cmco)dias.
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09. CONDIÇÕES DE ENTREGA

09.1. Os produtos deverdo enjreçu^s pelaempresa vencedora do prgseiktô cerisme, de acordo
comsoifCitaçâo feitapela Administração Municipal, no prazomáximo de 30 (trinta)dias, após a
sollctiaçâo, contados a partir da cmissSoda autotizaçlo Ceíoinecimento, nas flepínfléncias da
Secretaria Muniopalde ineópoüs/SC,s<to o Rua RioGrande do Sui n® 421, centto, neste
Mymcíprc».

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10 j. O pagamento serã efetuadoem ate 60 (sessenta) d<as, após entregado objeto licftado,
mediante emissão do respectivo documento fiscal, e liberação oo convênio.

20.2. No documento fiscai deveráser discriminando o objetolicitado, o númerodo processo
ifCitatórioe o número do re^eUivo contrato.

10.3. Juntamente com a NoiaFiscal,a contratada deverá apresentar o Ceruficadode Reoularldade
do FGTS eOJD do INSS.

10.4. 0CNP3 da contratada constante a Nota Fiscal e fatura devcrb ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento (ícitatóHo.

10.S. Na eventualidade de aplicação de multas,estas deverão ser fiQuidadas simultaneamente
com parcela vinculada ào evento cujo descumprimento der orrgem â âpiicâçâa da penalidade,

10,6. Nenhum pagamento seiá efetuado so proponente vonceoc enquanto pendente de
liquidação quaisquer Obrigações financeiras que lheforamimpostas, em virtude de penalidade ou
inadimplência, semqueissogeredireito ao pleito de reajustamento oe preços oucorreção
moneiéna.

11. RECt/RSOS orçamentários EFINANCEIROS

11.1- As despesa-; decorrentes na execução do Contratorelativo ao presente Edital, serão
adquiridas com recursos próprios e correrão por conta da dotaçáo;

Projeto Atividade 2014;

4.4.90.00 00 00.00,0100 (04) - Aplicações Diiota* (Manutenção daSecretaria da Agricultura);
4.4.90.00,00.00.00.0255 (85) - Aplicações Diretas (Manutenção da Secretaria da Agricultura).

Recursos próprios e de convênio no 1.0Í9,4S2'40/2014/MAPA/CAIXA, que entre si celebram o
Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento e o Muniooio de I'ine6ooiis.

12. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

12.1• Fica estabelecido em 60 (sessonta)diaso prazode validade das propostas,o qual serí
contadoa partirda data da sessão de aberturados envelopes n.o 02. Nacontagemoo proTc,
exciuir-se-á o dia do mlcio e inclutr^se-á o dia Oo vencimento.

13. ADJUDICAÇÃO

13.1 • Adjudicado o objeto da presente licitação,o Município de Irineópolisconvocará o
adjudicatano para assinaro Contratoem até 03 (três) dias úteis.

13.2 - O mumcipio poderá, quandoo proponente vencedor, convocado dentrodo prazode
validade desua proposta, nãoapresentar s4uação regular ouse recusar irijusUficadamente a
«RSinar a Ata, retomara sessão pública e convidar os demais proponentesclassificados, seguindo
a ordernde classificação, para fazê-lo em igual prazoe nas mesmascondições propostas pela
primeira classificada,ou revogar a iioiaçSo independentemente cJa cominação do drtiuo 81 da Lei
Feder3l n» 8.666/93. v v « us

13.3 - Oecorrido o prazoestabelecido no item l2,1, dentrodo prazode validade da
proposta, e nlo comparecendo â Prefeitura, o proponente convocadopara a assinatura da Ata,
será havido como desistente. ficando sujeito às sanções aplicáveis Isolada ou conjuntamente:

13.3. l - Multade 10% (dez por cento) sobre o valor gi^ai de sua proposta;

13,3.2 • Impedimento de contratarcomo Município por prazonão superiora 5 (cinco)
anos;

13.3.3.- Amultada Que trata citem 12,3,1deverá ser recolhida no prazode 10 (dez) dias
úteis, a conterda intimação dadedsãoadministrativa quea tenhaaplicado, garanUda a defesa
prévia do Interessado no prazo de 03 (três) dias úteis.

14. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

14.1 - Fornecer € instaiaro objetodesta licitação nas especificações contidasneste edital;

14,2- Pagartodosos tributosque inodamcu venham a incidir, diretaou indiretamente, sobre os
produtos vendidos:

14.3 - Manter, durantea execução do contrato, as mesmascondições de MabiluacSa;
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H.4- Aceitar, nas mesmas conolçôes do contrato, osacréscimos ou supressões aue se nzerem

flTv^of"o wntm» O"""»)

14.S Fornecer oOBJeto licitado, no preço, prato eforma estipulada na proposta;

!4.6 - Komecer oopjelo de 1>08 dualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;

14.7 - Acontratada, por seus funcionários ou pessoal contratado, obnga-se a realizar aentreoa

obri?i-àes°rrat.xín''7 '"te"» responsabilidade askin? 'í 'f^in^liiistas decorrentes da execuçlo da presente Contrato, ficando oContratante
nhnnaríi?';ns OS mesmos, inclusís as sociais, bern como todas asobíi^çoes tnbutanas e acessonas decorrentes do cumpnmenío do Contrato. Éresponsável
?/írraranT oyontuais prejuízos, indenizações odemais responsabilidades, causados à
^ tónrfxri^ PO' loefiCléncia, negligência, imperlaa, imprudência ouirreguidnflaoes com«»dèS na execução do contreio;

de nscalizaçso O vistoria na entreoa doObjeto, cabendo fornecer ds informações e flemais elementos necessáncs.

Innfí/rí cbriga-se a manter, durante toda aexecução do Contrato, em compatibilidade
m^SrnÕ spo pena de rescisão do Contrato por njo cumprimento do

solicitado, durante a execuçSo docontrato, documentos oue
^ e^r cumprindo alegislaçSo em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação,em especial, encargcs sociais, trabalhistas, previdenciánas, Inbutários, fiscais e comerciais.

IS. DARESPONSABIUDAOe DO MUNICÍPIO

15.1 - Atestar nas Notas Fiscais e/ou Faturas aefetiva entrega do objeto desta licilaçêo;
15.2 - Aplicar è empresa vencedora penalidade, quando for ocaso:

«"iia««uçldSo'c^tratS;'̂ °™ ® '"'°™i=íSo, per esta solicitada, necessária à
Mtór amwíeMe"''̂ '̂ ''"''' "" «vençado, apds aentrega dos produtos eda nota fiscal no
15.5 - Notificar, por escrito, à empresa a aplicação dequalquer sanção.

16. DA INEXECUÇSO E RESCISÃO DO CONTRATO

?fi'L' -«Suladas pele Art. 5fi, §II eAn. 77 á80 dalei Federal 8.66S, de 21 de Junho de 1993.

16. PENALIDADES

"3odumurir com as obrigações assumnlas oucom os preceitos legais
poderá sofreras seguintes peneijdades, i«l3dae conjuntsmenie:

Adverténçiâ;
Muitadê 10% Robreo valor ooConirato;

n^p^r^o ^""PMnnento de contratar com oMunlüpro,
Declaração deInidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem 05 motivos determinantes da pimição ou atéoue seja promovida a reabllitaçlp
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será çpncedida sempre que a

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes; Adeclaração de inidoneidade
podciàabranger, alemda empresa, seus diretores e responsáveis técnicos
Rescisão contratual semquedecorra doatodireito de qualquer natureza à Contratada.

17. REAJUSTE

mfii-íran f "f de valores, exceto na ocorrência de fato que Justifique a
ronwÜdada -<"o mclso do artigo 65, da t.ein. 8.S55, de 21 de Junho de 1993

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

IBjl.Nenhuma inOenrzaçlo será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou
c(ãbci3rpm proposta reativa ao presflntê pregão.

18,2. Â sente licitação somente poderá vir aserrevogada por razões deinteresse público
nsíííra n Hidto superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
funSmentádo '«meiros, mediante parecer escrito eaevio.imente

? resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual ser assinada pelo pregoeiro, equipeoe «poioê feofwentances dos proocHientes,

>vva' tf®
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(dutnie) rrrinui«'̂ do ««iam no local marcado, com anlecadênoa de 15

PoderSo ser «6tld'orj^to'ao^eM^r^ntò"dé^u^^^^ «terpretacJo do presente «dilai1112, no horário Mmercial °oS amdtpelo ema"' ' '"•^®"-ini; 47-3MS.
andressa®itrneopol/s.sc.r|Ov.tir. 'líitacao.nufmeopo.a.sc.sov.br e

apresentados cfn aiíi^aer '̂««"«""farle das rnformaçSes edos documentos

inaenlíaç3o?S^t^?ftr^n^Wrf''' Mrticipantes qualouer recurso ou
a) adiadaa sua abertura;

») alterado oedital, com Osaçáo de nom preto para alealizaçao da totaçlo;

Dd^^amenrde ü;"^2V;e" <=«1°iegisisçáo vigente, '*^â€«oria Jurfd.ca dd Prefeitura Municipal, obetJeoda 9

líQulsilos eci!ndi;e2^2adK2es^2édi?a1^ propoMas que forem incompatíveis com os

fen^e"re2° aToul'; comlTaTád""

ie.:2 . oMunidpío de Irineópolis rese-va-se aos seguintes direitos:

«mtsCd "2i®:nda2 rm22r-k22iTui'St
bj anular oo revogara pmsente hcltagao, nos termos do art^o 49 da le, n.» 8.666/93 atualizada;

^S;.^r2^o1,rv2trarpt-raaf'

bemtomõ^a?2l°2tire2mVmT.^,™'"'"r,

18.15 - Éproibido aparticipação de cooperativas no procedimento licitatórlo.

ele.too decorrentesoo profedimento licrtatorio, fica
privilegiado oue seja. ° «• tmalQuer outro por mais

18 12 - Integram este edital os seguintes anexos:
ANEXO I- Pregos Máximos Admitidos-

ííllín ir 1°£5'? ''í Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de PropMtf°de ^22""^"'"'"™*"'° =•" Habilitação;
7° da Consttdtfo Fei1c?a1 '̂̂ ^° firmando ocumprimento do disposto no Inoso XXXIIi do artigo

ANEXO vm - Minuta do contrato.

Aprovo o Edital

Oe-se-lhe adlvuigaçjo prevista na Lei n. 10.520/02 e8.656/93,

DiáriooncialdMMudc'ípl05°MU - Oi°ária Oflda1^ito'if"ia'"''''"oDOM -
Estado -Jornal de Circuiã^ió Sadual io2a! Srá,ía"o,°' «""=!»'««
reaional, lornal ANoticia, jornal de iSrculacli 'í "Jomai de circuIacSo
- imprensa Oflcai do Município de trineópol.s (U °ofSlS/ÓVdr^/naTonn'','?' """'''""l
do Município; wviw.liineoDolis..sc.gov.br " '••''̂ ''vl. de 11/04/2001) e no site oflcial

Irineópoiis(SC), 26da fevereiro de 2015.

1UÜAM0 P022I PEREIRA

Prefeito Huniclpdj
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Quanti
dade

Uni

dade

Uni

dade

PREÇOMÁXIMOAOMITIOO

PROCESSOLICITATÓR10N°.10/201S

PREGÃOPRESENCIALN",06/2015

Descrição

EscavadeiraHidriuilcdnova,(2014/2015K
potènoabrutadenomínimo90HP;mínimo4
módulosdeoperação;esteirascomsapatas
de"0mtmmo?00mm;pesooperadonalnáo
nfenora12600kq;motordiesel.mínln^o4

calmdroscurtoalimeocado,comcontrole

eletrônicodeba):<aemissãodepoluentes;
ançonloinferiora4,$m;braçodeno
mínimo2,5m;caçambac/capacidademinima
:ara0,60m>,adeQuadaparamateriaisde
lensidadedel,5T/m^;cabinefecbadac/ar

condicionado;larguramáximadamáduina.
ncltiindosapatas2,70nt;garantiado
'abncantedenomínimo12me&es.

AN^Ou

valor

unilánoR$

1^40.000,00

Valortotal

R$

340,000,00

Page9of17
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Pregão N.° 10/2015 - Licitações - Município de Irineópolis Page 10 of 17

MODELO DE CARTA OS CREDENaAHENTO

PROCESSO LIOTATÓRIO N». 10/J015

PREOÃO PRESENCIAL N° Ofi/2015

Através cJa presci^Wj crecíariciâriios o{a) Sr.(») —< portadorta) da
Céouiâ da Identidade n.° e Cl>P soO n.»
wr.itiparda licitação Instaurada pela Prefeitura Municipal de Irineípolis- SC, na modalidade
Pregão Presencial n." / nadualidade deREPRESENTANTE LEGAL, outorgando-ltie
Doderes pata pnjnunciar-se em nome daempresa , bemcomo
formular ptoposlas irerbals, recorrer e praticar todos os demais atos Inerentes ao
certame.

Carimbo e Assinatura do Credenciante

ANEXO 111

MODELO DE DECLARAÇÃO firmando o cumprimento aos requisitos deHabliilaíâo

PROCESSO UCTTATÓRIO N.» 10/201S

PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/1015

DECLARAMOS SOB as penas dalei (an.199 CP) para fns de partapação noprocedimento
liotatOrio - PREGÃO PRESENCAL n,» / queesta empresa atende plenamente os
requisites necessirips à haDiliiacSo, possuindo toda a documentação comprobêtdria exigida no
Item 06 do editalconvocatírro (artigoA", inciso 'R, do Lei n° 10,520/02),

-de,.

http;//www.iríneopolis.sc.gov.brAicitacoes/index/detalhes/codMapaItem/18325/codLicit.

: ^

5/3/2015
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r>

Csrimtw e Assinatura do ReBresEntante Uegal

Nome da Emoresai

;np3;

Endereço:

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LiaXATÔRIO N.° 10/2015

PREGÃO PRESENCIAL NR-06/3015

ABreseniamos nossa (irooosta oara forneomento de •••••• icatando todas
objeto da presente licitação, modalidade PregSo Presencial n." / acatando tod
as estipulaçôes consignadas:

Quanil»
dade

Uni

dade

descrição

rscavadeira Hidráulica nova,
(2014/2015), potênoa Bi'üU Oâno
Tiínimo90 HP; míniíno 4 módulos de
operação; esteiras com sapatas de no
•nínimo TOOmiTi; psso operacional náo
nferior a 126C0 kg; motor diesei,
ninimo 4 cilindros turboaíimentado, com
:ootrciieeletrônico de baixa emissèo de
5CiuenS0s; lança nâo inferiora 4,6fTv:
praço ciB no rninlmo 2,Sin:caçamba c/
^paodadB mínimapara 0,60 mi,
jdequada para materiais oe densidade
je l,5t/m5: cabtne fechada c/ ar
»ndlclonaJo; largura máxima da
Tiáquina, indumdo sapatas 2,70 m;
garantia do fabricante de no mínimo i2
meses.

uni

dade

Valor (otal da proposta R$.

•idrca/tnodeto Valor

unitano

R$

valor

total Rí

Obs- No preço cotado )a estio incluídas eventuais venlagens e/ou absumentos, 'encarg^ siStis, oBnaavS^ trabalhistas, previdendônas, frete, (iscais ecomereiais etc. eoutras
quaisquer queincidam sobre a contratação.

Oecíaramoa que oitem ofertado atendo i toda descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:
data-limite para a entrega dos envelopes).

{no mmimo, i ) • sessenta • dias da

http://www.irineopolis.sc.gov.br/Iicitacoes/index/detalhes/codMapaItem/18325/codLicit., 5/3/2015
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PRAZO OE ENTREGA:

(coriTorme edital).

PRAZO OE GARANTIA 00 OBJETO:

DATA:

NOMEE ASSINATURA 00

REPRESENTANTE ECARIMBO DA EMPRESA

ANEXOU

MODELO OE DECLARAÇÃO EM Cumprimento do dteposto no Inciso XXXllI do artigo 7' da
Constituição Federai

PROCESSO LICITATÓRIO N».10/2015

PREGÃO PRESENCIAL N». 06/2015

seu reDreseniamè'rerai'''ér''/i\' irscrita no CNPJ n.o par intermédio Oe
no 'rpcno portador (a) da Carteira de Identidade
Vdoart', - 1 DECWRA, para fins dudisposto noinciso
emwM^ m^nr df PO'a Ui 9.854, de 27 de oututjro Oe 1999, que nlo
meS^Me d«S^se^ arSl

Ressalva:

Emprega menor, a partrr de guatorae anos, na condição Oe aprendia ( y

Representante Legai

(Observação: em caso eflmativo, assinalara ressalva acima)

ANEXO VI

PROCESSO UCtTATÔRIO NO. 10/2015
PREGÃO PRESENCIAL N». 06/2015

5 ris. n°

http://www.irineopolis.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/18325/codLicit... 5/3/2015
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ftef.; ProcMimenlo LiütaEôno ii." .

Modalidade PfegSo Presencial

OSisnatáno da presente, em nome da proponente declara
concordar com ostermos üa UcítaçSo modalidade Pregão PresenciaI n> suorametícionado
e dos respectivos anexos ooocumemos, que a mesma acatará integralmente Quafauer decisão

/Tr pelo iiotador quanto à quaiiricaçSo apenas das proponentes que hajamatendido ãscondições esUbetecidas edemonstrem ifvtegra! possibilidade deexecutar oís^
rornecimentefs) prcvisio(s).

o signatário da cresente declara, também, em nome narefenda oroponente, total concordértua
com a aecIsJo que venna a sertomada quanto a adJuOicaçSo, objeto dopresente edital.

^ ^ i"«»'StcnclaOefatos supeivenientes impeditivos daquslincafloououe comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágralô
2.= eArtl9097 0aieio.»8.6«6, dezidejunhone IsgjesuasalteraçSes.

IJ'"!. de._ deZOlS.

(canmbo, nome eassinatura do representante legai da empresa proponente)

ANEXO Vil

WOCESSO UCFATÓRIO N°.10/2015

PREGÃO PRESENCIAL N». 06/2015

H . , , °sOe~"dosfns dedlreito, na qualidaOedeProponentedo proceaimentoiicitaiórro, sob a modalidade PregSo Presenciam," .instaurado pelaPreretura Municipal de Irineépolls, que nSo Incorremos em qualquer dascondicSes
•mp«dltiva&, confa rme a baixo discrimtnado:

. Que nâofoi Oecfarâda mtdôneô porato do r*oOer Piipiico;

. CJue nJo está impedido detransacionar com e Administração Pública;
^ue nSofoi apenana com rescislo de contrato, quer per aetoência dos serviços prestados, quer
por outro motivo igualmente grave, notranscorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

úSSUÍ? 1^'demais condiçSes impeditivas previsias no aitigo 9°da Lei Federal n"0.000/y í,

Por ser expresso úa verdade, firmamos o pre$entô.

..de de 2015.

http://www.irineopoIis.sc.gov.br/Iicitacoes/index/detalhes/codMapaItem/18325/codLicit... 5/3/2015
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(AssnatoradaRspreMotanteUgaldaEmpresaProponante)M
pris,n"

«NÉXOVlll

PROCESSOLiaTATORION».10/2015
PREGÃOPBESENaAlN»,06/201S

MINUTADECONTRATO

Conlratodeforneclmenta
empre

"el""sdB0lis.

íí:';s-ss;,r pelo

Contratante,eaempresa,Pessoa
Mun.dptodeInneOpolis-SC,insmiono eportadordacéduladeidentidadeCPFsoOo

eseguirdenominada
rua•'JuridrtadeDireitoPnvado,sitana
noCNPJ/,.,fsopon,o•de,Estadode

CPPno::,Vrg'«P^sentada-peíosenhorMrta^Jwdo Opresentecontratonostermosflaíe;n«1666/9Tde2i'd'Í''''h'̂°''®
pertinente,a»imcomopelascondiçõesdodeJunhode1993,eIcgislaçSo
PregSoPresencialno,06/2015pelasdSusu^,'̂""^?UcitaçSono.io/Joi5,modalidade
eorgacae-ser«pt=nsabilídades«spadesexpressas,definiddrasdpsdireitos.

CUUSUUPRIMEIRA-06JE1O

WM4"'«.«UpAÒEOEPROTOBCro"^^^^"lOftÁVLlCA. EHECUPEU/ICAOdasESTKADASfrrriua^CONDIÇÕESDETRAFESABILIDADE
ArNA.ESDENECOHSOSDECONVÍNIO

Ilem
dade

Uni

dadeDescrição

iscasadeiraHidráulicanoua,
,2014/2015),potênciabrutadeno
rinimo90HP,mínimo4módulosde
iperacSo^esterrascomsapatasdeno
ninimo/ODmm;pesooperaclonelnão
nfenora12600kg-,motordiesel

ninrmo4cilindrosliircoalimentadocom xnircJeeietrSmcodeOaixaemissãode
Uni-'"'"«rtesi'ançanãoinferiora46m-
dade"línfno2,5m;caçambac :4DâCidademmtmap<ira0,60m'

ideaiiadaparamatenaisdedensidade
'el,5í/m';cabinefechadac/ar
ondrclonadd;larguramáximada
nâuulna.incluindosapatas270m-
jaianliadofabricantedenominirnoI2
nesesdamagulna,incluindosapatas

2,70m;garantiadofabricantedeno
niolmo12meses.

Valor

unitário

Rt

Valortota

ft»

CrafSSa'Ü'e'!^tocai,aamaspropriedadesdosAgncuitorespareni°eih™'ísSwiro7^^

?«nT^°'de'íírba,bl,'"''°"^mantendo-osemperfenas

http://www,iri„eopolis.sc.gov,br/licitacoes/index/detalhes/c„dMapaItem/18325/codLicit...5/3/2015



Pregão N.° 10/2015 - Licitações - Município de Irineópolis

o BreçD a ssr ajuslado incluirátodos os custos referonles á Entreaa dos objetos. Inclusive
frete, entreoutros, ciue tleverà serentregue naSecretaria íc Infra Estrutura, siloa Rua Rio
Grande do Sul, no 421 - centro - Irineópciis/SC,

CLÁUSULA SEGUWD» - VALOR COMTRATUAL

Page 15ofl7

Pela entrega dootijeto oracontratado, a CONTRATANTE, oaçjarâ a CONTRATADA, o valor total
tie R$ ( ),

CLÁUSUU TERCEIRA - CONDIÇÜES DE PAGAMENTO

Opasamento seráefetuado etn até 60 (sessenta) dias, apésentrega , mediante emissão do
respectivo documento fiscal, e apôs liberação do convênio.

No documento fiscal deverá serdiscriminando o objeto licitado, o número doprocesso licltatórlo e
O numero do respeaivo conirato.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME OE EXKÜÇÍO

Aexecução do presente Contrato dar-se-á soba It^ma direta, não ptsdendo a contratada
deforma alguma, sem anuênda dorontralanie, sub-rcqar seusdireitos e obngaçOes a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - REQmSO FINANCEIRO

AS despesas decorrentes naexecução doContrato relativo aopresente Edital correrão por
conta das doíagíes: '

Projeto Atividade 2014;

í *Aplicações Direlas (Manutenção daSecretaria da Aoricullura):4,4.90.00.00,00.00.0255 (85) - ApiiceçSes Diretas (Manutenção daSecretaria daAgricultura),
orõpnos e oriundos de convênio n" 1.019,452-40/20l4/MAPA/CAIXA, gueentresi

celebram o MImsténo daAgricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de JrlneôpoUs.

OÁUSUIA SEXTA - CRITÉRIO OE REAJUSTE

baverá reajuste, nem atualjaação de valores, exceto naocorrência de fato que
justirque 3aplicação tJa alínea "d", doinciso 11, doartigo 65,da Lei Federai n"8,666/93 de
21.06.1993, consolidada.

CLÁUSUIA SÉTIMA - HÍAZO ECONDIÇÕES DE ENTREGA

Omaterial deverá ser entregue, no prazo máximo de30 (tnnta) dias, após a solicitação, contados
a MrtirOa emissão daautorização de fornecimento, na.s depcndéndas da Socrelarla Municipal da
infraestrulura, sitoa Rua Rio Grande doSul, nR 42i, nesteMunicipro,

CLÁUSULA OITAVA - ACOMPANHAMENTO EnSCALIZAÇÃO

Afiscalização e aceitação naentrega e controle refetente á qualidade dosmateriais
será daSecretaria Mumopal da Infraestrotura, através deservidor designado.

PARAG^FO ÚNICO - Caso seja comprovada a rncompatibilidade do oüjeto, a contratante
soiici.ara a substituição dos itens desconformes, dcando a ccnlratada responsável pelo ônus
referente às eventuais trocas.

CLÁUSULA NONA • OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9,1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

9.2- Pagar todos ostributos que Incidam ouvenham a incidir, direta oumUIrratarnente, sobre c
produtos vendidos;

9.3- Manter, durante a execução docontrato, asmesmas condições de habilitação;

9,4 ^iiar, nas rnesmas condições do contrato, osacréscimos ou supressões que se fizerem
necessários noquantitativo doobjeto destalicitação, até o limite de 25%(vinte e cinco porcento)
do valor do contrato:

9.5 Fornecer o objeto licitado, nopreço, prazpe forma estipulada na proposta;

9,6- fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;

9,7• Acontratada, por seusfuncionános ou pessoal contratado, obriga-se a realizar a entrega do
obj«oemcompatibilidade com este Contrato, bem como c desuaInteira responsabilidade as
obngaçóes trabalhistas decorrentes da execução do presente Contrato, ficando o Contratante
isento de qualquer vinculo empregaticio cem or.mesmos, inclusas as sodais, bem como todas as

http://www.irineopolis.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/18325/codLicit... 5/3/2015
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í?Fís.,í^j|j

l^^siíçâa ™vig" "f co;.I-ato, documeiios «ue

CLÁUSULA DÉCIMA -DIREITOS DO MUNICÍPIO

™l?SísSSSiSi;Eir^^
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

condições ôQUf «siôt»eJecjdas. «'e.uarèo orespecuvc pagamento na doía e

CLÁUSUU DÉCIMA SKUNDA -WNCULAÇÍO AO EDITAL

TNAOIMPLEMENTO TONraATOAL*"^^^ '"HINISTHATIUAS PARft oCASO DE

p'=via %"ZITl '̂ 7'">tante podAfÉ, sa,.nHda a
«.ca.dE,A.,a .,a Loi^spond^.S Slor^tr^íp.,do

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES DE HABIUTAÇÃO

qiislifuaçâo "i9ldas%"lidfa"X^ d\u condicSes de (lablíílaçao í
acliuwo de («oalidades, ' «f" «"ade motivo justo pare reiisío e

CLAuSULA DÉQMA quinta -RECURSOS ADMINiSTRATIVOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

CLÁUSUU DÉCIMA SÉTIMA -RESCISÍO

j"íod;SiS,£Í '̂~
PARÁGRAFO ÚNICO - ACONTRATariAreocsâo adm.oistrativa, previsto, no art^olrda'̂ e,';ío%l'̂ ^^^l"''T'"'TANTE, em caso de

CLÁUSUU DÉCIMA OITAVA -LEGISLAÇÁO APLICÁVEL

s,^93, d/ETdê jlí^rdTfsl? "a Lei
'"Pletlvamenfe osunnrta^cí^ 2^"'' ® Preceitos de DireitodisposlçSes doDireito Pnvado. Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

CUüSUU DÉCIMA NONA -TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS



•r%

CUUSUU WGKIKW -DA WGêNQA

a.™nu a

CUuSGUWGÉS,MA.„„e,.A-GOSCAGOGo„,33^

s;ítaí~=s~;^^^

CUüSÜU VIGÉSIMA TERCEWA -DO FORO

OKOrrentM ?eile cL°r,>'íf '̂ '̂ o <

-•~ss5sss=s~S5£Ss^^^

rrinsípoíis (SC), {le

Munlcforo de Irirwópotis

Contraia nte

Testemunhas:

Nom«:

CPF:

lie.

CPf:

_Maeínf6rfnoç<^ Crerwvnr,^

^^iSipssi
«>c UlM KSI

Contratada

Norne:

Hunierplo deItineôpotis

Alia firjni, ano,Cítino

i^A): SI 10,) .SSB^TOnj^
Tuir.Mc. ;ar; 3625-1111

'"'• í^.')S625.í;«4

GPH.Ge,e„ciadordePorta.aMudiclpaia
Miinlcmoí . '•«l!>""iai.C«.ir,„í,„sjp

http.V/www.irineopoIis.
sc.Eov.brAici.acoes/i„dex/detalhes/codMapal.enV,8325/codTlr;i
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niantomac
CaméfcíG de Peças e Serviços Ltda.

limo. Sr.

Pregoeiro Oficial
E a Douta Comissão Permanente de Licitação
Rua Paraná, n" 200

Município de Irineópolis - SC

Objeto: Pregão Presencial n° 06/2015
Processo Licitatório n" 10/2015

<0 FIs, n;

MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 79.879.318/0002-25, com sede
na Rua Alwin Rutzem, 101, Bairro Itoupavazinha, na cidade de Blumenau - SC, por seu
representante legal, abaixo assinado, vem, respeitosamente, à presença desta Douta
Comissão, com fundamento no artigo 5°, XXXIV, "a", da Constituição Federal; no artigo 41,
§r, da Lei Federal n° 8.666/93; apresentar IMPUGNAÇÃO ao Processo n° 06/2015, Pregão
Presencial 10/2015. Em análise ao instrumento convocatório o qual norteará o certame,
verificou-se que, na forma como se apresenta a descrição do objeto nos impede de
participar, além de S.M.J, ferir o art. 3° da Lei de licitações, vejamos:

1. Conforme ensina Marçal Justen Filho "Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 10® ed., págs. 48/49 que:

"A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração Pública (com observância do princípio
da isonomia). A vantagem se caracteriza em face da adequação
e satisfação ao interesse público por via da execução do
contrato." - grifei

Sendo assim, permanecendo o Edital na forma pela qual se
apresenta em que pese tenha o órgão licitante se apoiado em requisitos usuais de mercado,
ressaltamos, que ao inserir essas especificações técnicas, cerceia a participação da ora
impugnante e de outras empresas, por não possuir objeto com menor preço na configuração
exigida pelo edital.

Diante disso, se o processo licitatório se realizar, deixará de
fora marcas conceituadas e mundialmente conhecidas no mercado a exemplo da nossa
Komatsu, CaterpíUar e outras.

o\

Fone/fax; 14713144-5399
CNPJ: 79.879.318/0002-25 I.E.: 253.676.428

e-maii: mantomac.bnu@mantomac.com.br site: www.mantomac.com.br
Rua Alwin Rutzen 101 - Bairro Itoupavazinha - 89066-345 Blumenau-SC



mantomac
ComÉrcio de Peças e Serviços üda.

4^^ I7W
fD FIs. hóJ

2. A Lei n. 8.666/93 buscou disciplinar o processo
licitatório, inclusive limitando o poder do administrador público de rpabzar exigências
desnecessárias ou específicas demais acerca da qualificação técnica, com o intuito de
restringir a liberdade de participação.

DA TEMPESTIVIDADE

3. Inicialmente, ressalta-se que esta impugnação é interposta
no prazo legal previsto no art. 41, § T, da supracitada Lei Federal, que faculta aos ücitantes
assim procederem até o 2° (segundo) dia útil anterior abertura dos envelopes de habüitação
em Licitação Pública, estando esta designada para o próximo dia 13 de março corrente ano,
o prazo de decadência a que se refere a Lei de Licitações acima referenciada ainda não se
operou.

DA IMPUGNAÇAO PROPRIAMENTE DITA

4. Ao analisar os requisitos do citado edital, temos:

02. OBJETO

2.1. Apresente licitação tem por objetivo a "AOU/S/ÇÃO DE01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM A FINALIDADE DE
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E RECUPERAÇÃO DASESTRADAS VICINAIS,
CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO E PRÓPRIOS", conforme descrição
abaixo:

Descrição

Escavadeira Hidráulica nova, (2014/2015), potência bruta de no mínimo 90 HP; mínimo 4
módulos de operação; esteiras com sapatas de no mínimo 700mm; peso operacional não
inferior a 12600 kg; motor diesel, mínimo 4 cilindros turboalimentado, com controle
eletrônico de baixa emissão de poluentes; lança não inferior a 4,6m; braço de no mínimo
2,5m; caçamba c/ capacidade mínima para 0,60 adequada para materiais de
densidade de l,5t/m®; cabine fechada c/ ar condicionado; largura máxima da máquina,
incluindo sapatas 2,70 m; garantia do fabricante de no mínimo 12 meses.

5.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope n.° 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados
nos sub-itens a seguir:

k) A proposta deverá ser acompanhada de folder detalhado com todas as características técnicas do
objeto proposto, sob pena de desclassifícação.

4.1 Diante das descrições acima grifadas, conclui-se que M
limitações impostas no edital, tem a finalidade de restringir a isonomia entre os
participantes e esta deve ser afastada, o que se busca atravá

Fone/fax: 14713144-5399
CNPJ: 79.879.318/0002-25 I.E.: 253.676.428

e-mall: mantoniac.bnu@mantomac.com.br site: www.mantomac.com.br
Rua Alwin Rutzen 101 - Bairro itoupavazlnha • 89066-345 Blumenau-SC
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4.2 Inicialmente ressaltamos que, conforme estão dispostoVas
características do objeto licitado (exigências técnicas), possivelmente somente existe um
equipamento que cumpre TODAS as exigências do Edital.

4.3 Analisando os requisitos acima caracterizados, denota-
se o direcionamento do equipamento da marca Volvo modelo EC140B pois seu
equipamento é o único que possui as configurações com condições de atender o citado
edital, impedindo dessa forma a participação de outras concorrentes.

4.4 Além disso, cercear que mais correntes participem do
processo licitatório, impedindo a compra pelo menor preço pelo Ente Público é defeso.
Qual o argumento para que este equipamento tenha estas configurações? Necessariamente
precisa ter estas especificações? Sabe-se que existe no mercado equipamentos tão bom ou até
melhor com configurações diferentes e excelente desempenho. O equipamento da
Mantomac ora impugnante possui caçamba c/ capacidade mínima para 0,60 m^ adequada para
materiais de densidade de l,St/m^ a sua caçamba (da marca Komatsu) é adequada para esta

densidade e superior a esta, porém no folder da Komatsu marca representada pela
Impugnante não consta esta informação, nos impedindo de participar do certame
em decorrência de que o é exigência do edital "fo/derdetalhado com todas as características
técnicas do objeto proposto, sob pena de desciassificacão"

4.5 Em vista de inexistir fimdamento técnico que justifique
tal exigência , S.M.J. e a fim de ampliar a participa, requer-se que o Edital seja alterado

excluindo-se a descrição: adequada para materiais de densidade de l,5t/m^ e a
letra "K" da cláusula 5.1.

4.6 De outra banda tais previsões editalícias apresentam
restrição desnecessárias, FERINDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA AMPLA
COMPETITIVIDADE, insculpidos no § 1°. Do artigo 3". da Lei de Licitações transcrito a
seguir:

"Art. 3, Lei 8.666/93 (...) § 1° - É vedado aos agentes públicos: I - admitir,
prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinja ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§
5°.a 12 deste artigo e no art, 3°. da Lei n°. 8.248, de 23 de Outubro de 1991;"(g.
n.).

4.7 Por esta razão, não resta dúvida que o ato de convocação
consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter competitivo
que deve presidir toda e qualquer licitação, corolário do princípio da igualdade
consubstanciado no artigo 37, XXI, da Constituição da República:

" Art 37 (...)

Fone/fax: j4713144-5399
CNPJ: 79.879.318/0002-25 i.E.: 253.676.428

e-mall: mantomac.bnu@mantomac.com.br site: www.mantomac.com.br
Rua Alwin Rutzen 101 - Bairro Itoupavazinha - 89066-345 Bíumenau-SC
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{...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações;" (g. n.)

CONCLUSÃO

: „ fis, n

5 Sr. Pregoeiro(a) e Prezados Membros da Comissão
Licitações, não é a intenção da Impugnante, usar de subterfúgios para com o Município de
São José do Sul, mas em caso de indeferimento de nossas solicitações as quais foram
elencadas nos itens 1 e 2, vale lembrar que o presente instrumento de impugnação ao edital
ficará a mercê:

5.6 Da Anulabilidade do certame por violação aos
Princípios da Administração como Legalidade, bnpessoaüdade e outros elencados no Art.
37 da Carta Magna e no art. 3° da Lei 8.666/93.

5.7 De Ser chamado perante o Tribimal de Contas do
Estado para prestar esclarecimento referente a este processo ücitatório;

5.8 Ou ainda, ser passível de uma possível Ação Civil
Pública pelo Ministério Público - Improbidade Administrativa Lei 8.429/92 por
direcionamento de objeto no edital.

Ante ao exposto, requer-se a alteração do Edital a fim de
ampliar a concorrência no processo licitatório. Requer ainda, a repubücaçâo das
previsões editalícias retromencionadas escoimadas dos vícios apontados, reabrindo-se o
prazo inicialmente previsto conforme § 4", do artigo 21, da Lei n°. 8.666/93.

Nestes Termos

Espera Deferimento

Chapecó - SC, 10 ^ março de 2015.

MANTOMAC COMÉIÍCIDIdE^PEÇAS ESERVIÇOS LTDA
HAMILTON JOSÉ COELHO

CPF 309.370.359-04

Procurador

Fone/fax: 14713144-5399
CNPJ: 79.879.318/0002-25 I.E.: 253.676.428

e-mail: mantomac.bnu@mantomac.com.br site: www.mantomac.com.br
Rua Alwin Rutzen 101 - Bairro Itoupavazinha - 89066-345 Blumenau-SC
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Município de irineópolis - SC
Processo Licitatório n° 10/2015
Pregão Presencial n" 06/2015

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular, MANTOMAC COMÉRCIO DE

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n"

79.879.318/0002-25, com sede na Rua Alwin Rutzem, 101, Bairro itoupavazinha, na cidade de

Blumenau - SC, por seus diretores que assinam a presente, nomeiam, e constituem seu

bastante procurador o ao Sr. HAMILTON JOSÉ COELHO, brasileiro, casado, portador da

Carteira de identidade n°. 3/R 745.111 - SSP/SC e do n°. CPF~309.370.359-04, residente e
domiciliado na cidade Blumenau, estado de Santa Catarina, concedendo-lhes os poderes para

representar a outorgante no Processo Licitatório n° 10/2015, modalidade Pregão Presencial

n' 06/2015, instaurado pelo Município de Irineópolis - SC, podendo o procurador ora

constituído, assinar contratos, documentos, declarações, propostas e ofertar lances verbais,

interpor recursos, renunciar o direito a interposição de recursos, impugnar, receber e dar

quitação de valores, enfim praticar todo e qualquer ato é assumir responsabilidades em nome

da outorgante relacionadas exclusivamente com o atendimento às exigências apresentadas no

edital e bem assim para a contratação da outorgante quando vencedora da concorrência,

sendo certo que tais poderes deverão ser exercidos em estrita conformidade com as condições
constantes das propostas apresentadas Qçla outorgante.

Blumenau - SC, 05 de março de 2015.

'^P

MantomacX

Valdir

sfcTo de Peças e SerViÇos Lt
rateüí CPF 182.653.169-68

Diretor

%

Mant^ac Comércio de Peças e Serviços Ltda.
VIter A. ModestI - CPF n° 132.354.270-15

Diretor

2'T«8ajmAT0DEC»UPEC0-e«lfl9$bllOMIUNES0EIIELO.2ubekipKseit>Mu»aea.aiU>
RU*OUtfOa£,aM.8ALm.CBniW-CH';tWM«a-CKtfEeá.5C-FOHe:49MaW1

feconhBCo. porAUTENTICIDADE. a(s) a$sln3tijra(s) de:
VALDIR KORATELLI por MANTOMAC COMERICIO DE PEÇAS
SERVIÇOS LTDA
VITOB ANTONIO >Í0DE5«~TPC/^ SMÍ^lICIO DE
PEÇAS E SERV1Ç0S^.<ÍTD,

ÜSmünhõ

ESCRIVANIA DE PAZ DE ITOUPAVA
COMARCA De BLOMC.NAU -ÍSTADO DE SANfACATARINA

S311 -aeiMíMCeM.»!- BhimeoeurSC.Ctr
- •»U(e/l Hclned««tendirw(o39:03h 18»

UoOgê Saya Júnior
CWJhteM IV

CLAU
Emol.S,10Selor3.10>B.20
Selo Oigitai de Fiseallacio do Tipo NORMAL-DUROCI6B3-E7K1 e
DUROOSB4-8XAZ
AlopraiieadS por: CLÁUDIO R. MONTEMEZZO

flAufenílco apresente totocápia por ser reprodução fiel do origiital
que me fo! apresentado, do que dou ft. '

--AUTENTICAÇÃO -130288

i

Slume.'iau, 10 demar^p de IIOIS. Em test..
Áiu/i/M wa

:aiNIA QAyjfÈacmtn:.
' Emolumentos; R$ 2,75 +selto: RS 1,55 - Tqtá;RSt^ao

Ida verdade,

^Selc Dijrtal de fiscalização - i?elo normalDU027243-pBNT
ConUrã us daâoèdo ito <m e»lo.l|sc.|us.br

CoilfjlAup dâtfoa dn fnselo 1j4fjgv9r

Fone/fax: 14713144-5399
CNPJ: 79.879.318/0002-25 I.E.: 253.676.428

e-mail: niantomac.bnu@niantomac.com.br site: www.mantomac.com.br
Rua Alwin Rutzén 101 - Bairro Itoupavazinha - 89066-345 Blumenau-SC
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Prefeitura Municipal de Iríneopolís
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro • Cap 89440-000. Fone/Fax (47) 3625.1111
www.irlHeopolls.sc.qQv.br - E-mail: prefeitura@lfineopqlis.sc.gov.br

IRINEÔPOUlS - SANTA CATARiNA

Processo Ucitatário IÜ/201S

Pregão Presencial n" 06/30JS

PARBCgR JURÍDICO

CU/OJ

o Pregoeiro Oficial soileítôu Parecer Jurídico referente á Impugnação ao edital

de Processo Licitatório n® 10/2015. Pregão Presenciai n° 06/2016 á realizar-se no dia

13/03/2015, tendo como objeto a aquisição de uma escavadeira hidráulica, com a

finalidade de proporcionar melhores condições de trafegabiiidade e recuperação das

estradas vicinais conforme proposta de trabalho, através de recursos de convênio e

próprios.

Versa a Impugnação s@br@ a cláusula 2.1 do idital, a qual dispõe:

4 prmaie Iwíhwõü ím por objetivo " a agaisição de orno escavadeira hidráulica, com

a finalidade de prapurcionar melhores: condições de trcdegabilidadQ e recuperação dos

estradas vicinais conforme proposta de trabalho, através de recursos de convênio e

própriosconforme descrição abaixo:

Escavadeira Hidráulica nova. (2014/2015), potência bruta de no mínimo 90 fíP; mínimo 4

módulos de operação: esteiras com sapatas de no mínimo 700mm; peso operacional não

inferior a 12600 kg; motor diesel, mínimo 4 cilindros turboalimentado, com controle

eletrônico de baixa emissão de poluentes; lança não inferior a 4,6m; braço de no mínimo

2,5m: caçamba v/capacidade mínima para 0,60 m3, adequada para materiais de densidade

de 1,5 t/m3} cabine fechada com ar condicionado; largura máxima da máquina, incluindo

sapatas 2,70 m: garantia dofabricante de no mínimo12 meses

g ainda sobre a cláusula õ.l, K, a qual dispõe;

"S.l' A proposta comercial contida no envelope n" 01 deverá ser apresentada naforma e

requisitos Indicados nossub-itens a seguir:
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www.irineopolis.sc.Qov.br - E-mail: prefeitura@irineopolis-SC.gov.br
IRINEÓPOLIS - SANTA CATARINA

/Fis. n"

k) A proposta deverá ser acompanhada de folder detalhado com todas as caracíerisíicas

técnicas do objeto proposto, sob pena de desclassificação

Alega a Impugnante afronta a Constituição Brasileira, bem como ao principio

constitucional da isonomia e principio da ampla competitividade previstos no artigo 3° da

Lei n° 8.666/1993.

Enfim, requer a impugnação do referido edital, com a conseqüente alteração e

exclusão das exigências referentes a descrição; adequada para materiais de

densidade de 1,5t/m3 e a ietra "k" da ciáusula 5.1.

De pronto, em análise aos autos, denota-se que o equipamento da marca

Volvo modeio EC140B é o ijnico que possui as condições de atender tal exigência

editalicia.

Em relação a exigência prevista na letra "k" da ciáusula 5.1 do edital, verifica-

se que apenas uma proposta contém o folder detalhado com todas as características

técnicas do objeto proposto.

Nesse sentido, dispõe o §1° do artigo 3° da Lei n° 8.666/1993:

"Ari.3° (...) §1°- É vedado aos agentes públicos: I- admitir, prever, incluir ou tolerar,
nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrínjam ou

frustem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou

domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou

irrelevante para o específico objeto do contrato (...)".

Partindo da premissa de que o principio da ampla competitividade é o pilar

sustentador do procedimento licitatório, é evidente que quanto mais licitantes

participarem do processo licitatório, mais fácil será para a Administração obter a

proposta mais vantajosa.
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mm

Sendo assim, mero excesso de formalismo não é suficiente para desrespeitar

o principio da competitividade; essência do processo licitatório, bem como o princípio

constitucional da isonomia.

Cumpre mencionar o entendimento dos tribunais:

TJ/DF. CONSTITUCIONAL ADMNISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA DE

OFÍCIO • MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO LICITATÓRIO -

INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE - DESCABIMENTO - EXCESSO DE

FORMALISMO NA ANÁLISE DEDOCUMENTAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJ-DF - RMO: 20020111082175 DF , Relator: DÀCIO

VIEIRA. Data de Julgamento: 07/02/2007, 5" Turma Cível, Data de Publicação: DJU

18/10/2007 Pág.: 100)

"TJ/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE

INFORMÁTICA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DAS

FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS. MOMENTO. DOCUMENTAÇÃO.

IRREGULARIDADE SUPERADA. FALTA DE ASSINATURA NA PROPOSTA.

PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA EMPRESA NA ABERTURA DO PREGÃO

PRESENCIAL. CLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.. O procedimento de licitação, em

nome do interesse público, deve proporcionar a participação do maior número possível de

licitantes, para tanto devendo .ser afastadas formalidades excessivas. A ocorrência de mera

irregularidade referente à documentação, superada à vista de outros elementos verificados

no procedimento, não imnede a classificação. Falta de assinatura do representante legal da

empresa na proposta de oreco aue restou suprida pela presença de representante na

abertura do Pregão. Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo de instrumento provido

liminarmente. (Agravo de Instrumento n" 70045973757, Vigésima Segunda Câmara Cível,

Tribunal deJustiçado RS, Relator: CarlosEduardo Zietlow Duro, Julgadoem04.11.2011)
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Portanto, tendo em vista a necessária observância do princípio da ampla

competitividade, bem como o principio constitucional da isonomia, visando o interesse

pijblico opino pelo deferimento da impugnação nos termos expostos com a conseqüente

retificação do edital nos termos expostos.

É o parecer.

irineópolis, 11 de março de 2015.

Aia^aría'Onevetbh

Advogada - OAB/PR ns 58.083
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Licitações

Pregão N.° 10/2015 - IMPUGNAÇÃO

12
MAR
2015

Objeto: ESTADO DE SANTA CATARINA PRt
PROCESSO LICITATÓRIO N.o 10/2015 PREt
IMPUGNAÇÃO A Comissão Permanente de l
Impugnação ao Edital, na data do dia 10/0.
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, t
Tão logo seja analisada a impugnação, todi
antecedência, de modo a não prejudicar a i
Irineópolis, 11 de março de 2015. JULIANC

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPA
10/2015 PREGÃO PRESENCIAL NA 06/2015

ATA IMPUGN/

A Comissão Permanente de Licitação resolve em razão
dia 10/03/2015, da empresa proponente MANTOMAC (
data de abertura do presente Processo.

Tão logo seja analisada a Impugnação, todos os demai
modo a não prejudicar a participação no certame e a f

Irineópolis, 11 de março de 2015.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Munic

Cronograma

Quinfo-feiro Publicação da licitação

http://www.irineopoIis.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/I8325/codLici... 1I/3/20I5
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Licitações - Udtações cadastradas

Licitações 1' Informações adicionais "|

623 registreis) cadastradols). Exibindode 1 até 10.

Page 1 of1
flllrtei

HNXftIR NQVO I í

Abertura t N» do edital : Categoria : !Situação ; 1Publicada : j
19/03/2015 09:00 08/2015 Tomada de Preço Aberta

18/03/2015 09:00 01/2015 - FMS Tomada de Preço Aberta

17/03/2015 09:00 09/2015 Tomada de Preço Aberta

13/03/2015 09:00 10/2015 Preglo Merta •tP
10/03/2015 09:00 06/2015 FMAS Pregão Aberta

10/03/2015 09:00 06/2015 FMAS Pregão Aberta

23/02/2015 08:00 03/2014 !r>exlgibilidade Aberta

19/02/2015 09:00 07/2015 Pregão Aberta

10/02/2015 09:00 06/2015 Pregão Aberta a/

04/02/2015 09:00 04/2015-FMAS Pregão Aberta

págind í ♦ I

íç) 2005 Célula 4 - Sistemas pari ip^^rnet

http://pm.fecam.org.br/adni/modulos/iicitacoes/index.php?cod_menu=4834&acao=get... 27/2/2015



01CNPJCEI02RazãoSocKÍMome

14,418.041/0001-07AssociaçãoaosServidoresPúblicosMunicipaisdeIrineópolis-ASPMI
03EixJefBço(logradouro,rV,andar,apanamerno)04Bairro

Avenida22dejulho,n°1080Centro
OSMuacIpio06UF07CEP106CNAEWCNPJCãTÕnãdwtibrâ

Irineópolissc89440000

lOPiaPASEP11Nome

JoãoVittorPopia
12Endereço(Jcgradoifo,n°,anrsa.apartanenlo)iSBairo

RuaFranciscoSenn,n"40

UMufKipio[isÜF16CEPITCTPSíT.Séife.UF)
IrineópolisSC89440000

19DataaeNascii7«rto|20Nomei3at4ae''

centro

iacPF

075,535,099-57

I21TipodeContrato
Prazodeterminado

I22C3usadO/atelamerio
Recisãoantecipadadecontratoaprazodeterminadoporpedidodedemissão

23RemurteraçãoUâsAnt.

394,00
24DatadeAdmissão

27/04/2015

25DatadoAmsoPiêvn

21/08/2015
26PensâoAJiTL(%)(TRC'029PensãoAím,(%)p=GlS)|StCategonadoTrabSvidor

I31CàigoSéidicat32CNPJeNomedaEntidadeSindicalLaborai

VERBASRESCtSORtAS
Rubrica
SOSaldode21AjiasSalâno
(IquldodefeitasePSR)
S3ACÍCdeInssbbrídade

%

561HríasExtfBSIxirasa
%

59ReltexodoDSRsobreSalâno
Vanâwl
6313°SaárioProporcional

04/!2a«s

65.1FériasVenc,Per,Aqiréitivo
a

7013°saario(AwsoPrévio
Inrfenzado)

DHXJCOES
Desconto

100PensãoAlimentícia

103AvisoPréviohderteado
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