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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 55/PMCB/2022
PROCESSO DE COMPRA N.º 88/PMCB/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 88/PMCB/2022
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOIO A
AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E
TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC –
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº. 2021/39800001- PROGRAMA ME 09032021 –
PLANO DE AÇÃO nº 012246”

DATA DA ABERTURA: 17/08/2022 ÀS 09HS.
EDITAL DE PREGÃO N.º 55/PMCB/2022.
O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, torna público, para conhecimento dos
interessados, que o a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM com o objetivo de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS PARA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ESPORTE, CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE
CAPIVARI DE BAIXO/SC – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº. 2021/39800001PROGRAMA ME 09032021 – PLANO DE AÇÃO nº 012246’’, o pregão eletrônico
será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança
– criptografia e autenticação – em todas as suas fases, pela utilização do aplicativo
"BLL", do Portal Eletrônico Bolsa de Licitações do Brasil, sendo os trabalhos
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conduzidos pela Pregoeira, com o suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente,
com a Autoridade Competente, formam o conjunto de operadores do sistema do pregão
eletrônico.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Edital tem por objetivo a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS PARA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ESPORTE, CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE
CAPIVARI DE BAIXO/SC – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº. 2021/39800001PROGRAMA ME 09032021 – PLANO DE AÇÃO nº 012246’’, obedecendo
integralmente o contrato e demais anexos que independentemente de transcrição fazem
parte integrante deste edital.
1.2. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: edital disponível no site: Prefeitura
Municipal de Capivari de Baixo, www.capivaridebaixo.sc.gov.br.
1.3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: das 02/08/2022 às 10 horas
até as 08 horas do dia 17/08/2022.
1.3.1. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: dia 17/08/2022 das 08 horas
às 09 horas.
1.3.2. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 09 horas do dia 17/08/2022.
1.3.3. TEMPO DE DISPUTA: encerramento em modo aberto.
1.3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado
o horário oficial de Brasília - DF. A(s) licitante(s) deverá(ão) observar a data e os
horários limites previstos para a abertura das propostas, atentando também para a data e
o horário para início da disputa.
1.4. Impugnações ao edital, caso interpostas, deverão ser dirigidas à Pregoeira até três
dias úteis anteriores à data fixada para a abertura das propostas financeiras,
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exclusivamente
por
meio
eletrônico,
pelo
e-mail:
licitação.pmcb@capivaridebaixo.sc.gov.br. Não serão aceitos se remetidos via correio.
1.5. Pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos à Pregoeira até três dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura das propostas financeiras, exclusivamente por
meio eletrônico, pelo e-mail: licitação.pmcb@capivaridebaixo.sc.gov.br.
1.6. Não serão aceitos se remetidos via correio.
1.7. Expediente externo: de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 13 horas. Eventuais
alterações de horário do expediente externo serão publicadas no site:
www.capivaridebaixo.sc.gov.br e mural oficial: sito rua Ernani Cotrin, nº. 187, Centro –
Capivari de Baixo/SC, cabendo às licitantes realizar o acompanhamento.
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar da licitação todos os interessados que comprovem o atendimento
dos requisitos estabelecidos neste edital e em seus anexos e que estejam
cadastrados/credenciados junto ao setor de licitações do Município de Capivari de
Baixo, pelo site www.capivaridebaixo.sc.gov.br.
2.2. Não poderão participar da presente licitação os interessados temporariamente
suspensos de participar em licitação e impedidos de contratar com a administração, bem
como declarados inidôneos para licitar ou contratar com a administração pública, nas
suas esferas federal, estadual ou municipal, nos termos do art. 87, incs. III e IV da Lei
8.666/1993.
2.3. Não poderão participar da presente licitação, ainda, os interessados enquadrados
nas hipóteses do art. 9º da Lei 8.666/1993.
2.4. Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio.
2.5 – O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário
fixado no edital, para o recebimento das propostas.
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2.6 – O cadastramento do licitante deverá ser requerido e acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à empresa associada, por meio de seu
operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua
representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e
Leilões;
b) Proposta de Preços Eletrônica, ANEXO II, com todas as especificações do produto
objeto da licitação. Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da proposta de
preços adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de lances.
2.7 – A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha
técnica descritiva do, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade
do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.6 “a”, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e
Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações no site: www.bllcompras.org.br.
3.2 – A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.
3.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante
prévia definição de senha privativa.
3.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões.
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3.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
BLL - Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.7 – A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
observados, data e horário limite estabelecido.
3.8 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da
desconexão do seu representante.
3.9 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41)
30974619, (41)30974600, através do site da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo email contato@bllcompras.org.br.
4 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 – O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
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h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
5. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
5.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema, se dará início a sessão pública
do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas.
5.2 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
5.3 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha
sido anteriormente registrado no sistema.
5.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.5 – Fica a critério da Pregoeira a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de
lances;
5.6 – Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes.
5.7 – No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, que ocorrerá na forma eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
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5.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão, na forma eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem
eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
5.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo extra. O período de tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01
(um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em
hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances.
(FECHAMENTO RANDÔMICO)
5.10 – Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o
seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que
poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.
5.11 – Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso
do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso,
antes de anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor
preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
5.12 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela
Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.
5.13 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar com o participante
para que seja obtido preço melhor.
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5.14 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
5.15 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo
interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de
menor preço.
5.16 – Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006, a Pregoeira aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o
desempate, poderá a Pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o
valor de referência definido pela administração pública.
6 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.2 – No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser
informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS, PREÇOS
UNITARIO E TOTAIS DE TODOS OS ITENS/LOTE ofertados, não podendo
ultrapassar os valores unitários máximos estimados pela Administração Municipal, sob
pena de desclassificação na forma de julgamento deste Edital. A não inserção de
arquivos eletrônicos, bem como PROPOSTA DE PREÇOS ou informações contendo as
especificações, modelos e marcas dos serviços e/ou produtos nos campos solicitados,
implicará na DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA da Empresa, face à ausência de
informação suficiente para classificação da proposta.
6.2.1 – Fica vetada a identificação da empresa em qualquer campo da proposta, tal
como timbres, abreviações (relacionadas a empresas), carimbos, telefones, Municípios,
dados bancários e etc, o descumprimento do mesmo acarretará na desclassificação
prévia da empresa.
6.3 - O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas
no anexo I.
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6.4 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão.
6.5 – Na hipótese de o licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime
fiscal, (ANEXO VI) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos
benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei
Complementar 123/2006.
6.6 – As propostas deverão ser formuladas em formato texto (Word), planilha (Excel) e
Adobe Reader.
6.7 – Não serão aceitos pedidos de cancelamento de itens após a disputa de lances e
após o conhecimento do vencedor.
6.8 – Serão consideradas inexequíveis, portanto desclassificadas, as propostas cujo valor
for menor que 70% (setenta por cento) do valor estimado do item/lote licitado no Edital.
7 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
7.1 – A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de
MENOR PREÇO NO JULGAMENTO POR LOTE/ITEM, e desde que atendidas as
exigências deste Edital, independentemente se houver divergência no valor unitário com
o valor total cotado nos itens.
8 – DA HABILITAÇÃO
8.1 – TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER
APRESENTADA JUNTO AO SISTEMA BLL
8.2 – Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes
documentos:
8.2.1 - Habilitação Jurídica:
8.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
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8.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
8.2.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, ou;
8.2.1.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2.1.5 – Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos
constitutivos/objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.
OBS.: Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam
dispensados de autenticação.
8.3. Relativos à Regularidade Fiscal:
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
8.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.3.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.
8.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943.
OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

8.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
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A documentação relativa a qualificação econômico-financeira consistirá em Certidão do
Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, constando a NEGATIVA de Ações de
Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, com data de expedição não
superior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.
OBS.: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa
Catarina, a partir de 01/04/2019, as certidões dos moldes “Cível” e “Falência,
Concordata e Recuperação Judicial”, deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc,
quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso
contrário, não terá validade.
8.5. Outras Comprovações
8.5.1. Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente objeto
compatível com o objeto desta licitação, acompanhado de cópia da respectiva nota
fiscal.
8.5.2. Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação do
proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos
com data não excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para
apresentação das propostas, exceto atestados(s).
8.5.3. A condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor
Individual, para as empresas que OPTAREM em usufruir dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como para efeito do tratamento diferenciado
previsto na mesma, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte
documentação:
8.5.3.1. Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste
o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As
sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar
certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas
hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada,
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ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da
presente Licitação, e,
b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar
nº 123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo VI, do
presente Edital.
8.5.3.2 - Microempreendedor Individual
a) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI, disponibilizado
no Portal de Microempreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br)
b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar
nº 123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo VI, do
presente Edital.
8.5.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual,
de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
9 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS
9.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente
Pregão, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93.
9.1.1 - Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para recebimento das propostas.
9.1.2 – Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada
uma das seguintes providências:
a) anulação ou revogação do edital;
b) alteração ou correção do edital e manutenção da licitação, republicação do edital e
reabertura do prazo de publicidade;
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c) alteração ou correção no edital e manutenção da licitação, dispensada a nova
publicação e reabertura de prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração
não tenha afetado a formulação das propostas.
9.2 - Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos,
obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde
logo, intimados a apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contra razões de recurso
deverão ser enviados aos cuidados da Pregoeira.
9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não
entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso.
9.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.
9.5 - Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pela proponente.
9.6 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão
ser dirigidos a Pregoeira e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na sede
da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ernani Cotrin, 187, Centro, CEP 88.745-000,
Município de CAPIVARI DE BAIXO/SC, em dias úteis, no horário de expediente, a
qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre
a pertinência.
9.7 - É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal
comportamento poderá a Pregoeira, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar
sumariamente os expedientes.
9.8 – A resposta ao recurso por parte deste Município se dará pela forma mais
conveniente, podendo ser por fax, e-mail, carta registrada ou entrega pessoal
protocolada.
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10. DAS PENALIDADES
10.1 A recusa da assinatura do contrato e/ou desistência na execução dos serviços
contratados e/ou inadimplemento parcial de obrigação contratual, implicam nas
seguintes sanções, podendo ser cumulativas:
10.1.1 Multa na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor da proposta adjudicatária.
10.1.2 Advertência.
10.1.3 Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de CAPIVARI DE
BAIXO, e conseqüente Declaração de Inidoneidade, exarada pelo Secretário respectiva
pasta, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os
motivos da punição.
10.1.4 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, enquanto esta não
tenha pago a multa imposta pela CONTRATANTE. Fica possibilitada a compensação
da multa com eventuais pagamentos que sejam devidos a empresa contratada.
11 - DO PAGAMENTO
11.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da
Nota Fiscal pelo setor competente.
11.2 A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver
em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
11.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
11.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
11.5. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
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12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com as
seguintes dotação(ões) orçamentária(s): 95-0.3.78.5178 e 95-0.1.00.5000.
13 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DO CONTRATO
13.1. As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta
contratual (anexo VII) que independentemente faz parte integrante deste edital.
13.2 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte
do Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital
e seus Anexos, na Proposta de Preços do licitante vencedor e na Nota de Empenho.
13.3 Após a homologação deste certame, o licitante adjudicatário terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do
Contrato, nos termos da Minuta constante do Anexo II deste Edital.
13.4 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do licitante adjudicatário e aceita pela Administração municipal
de CAPIVARI DE BAIXO.
13.5 Se o licitante vencedor convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta,
recusar-se a assinar o Contrato, conforme disposto no inciso XXIII, do art. 4º, da Lei nº.
10.520/2002, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao Edital e seus Anexos, podendo a Pregoeira, ainda, negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor, sendo este declarado vencedor, na forma
dos incisos XVI, XVII da Lei em comento.
14. DOS ENCARGOS
14.1- Incumbe a Contratante:
I - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva entrega dos produtos objeto desta licitação.
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II - efetuar os pagamentos à Contratada.
III - aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.
14.2 - Incumbe à Contratada, além de outras incluídas neste Edital e seus Anexos:
I - Realizar a entrega dos equipamentos/máquinas, zero quilômetro, desalienado, com as
especificações, os prazos de entrega e as qualificações exigidas nesse edital, de acordo
com a marca indicada na proposta;
II – Caso possua CRV, providenciar a emissão do primeiro documento em nome da
Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo no ato da entrega, bem como seu
emplacamento;
III - Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços de
transporte e entrega dos equipamentos/máquinas no local indicado no contrato, assim
como pelos danos decorrentes da sua realização;
IV - Responsabilizar-se pelo ressarcimento integral dos prejuízos ou avarias decorrentes
de danos causados direta ou indiretamente a esta Prefeitura Municipal, ou a terceiros,
em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato;
V - Reparar, corrigir, remover ou substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo 20 (vinte) dias úteis,
quaisquer vícios, defeitos e incorreções, erros, falhas e imperfeições no produto,
decorrente de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante;
VI - Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo
tal fato, ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título;
VII - Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela
Contratante, relacionados ao bem adquirido;
VIII - Assumir e fornecer uma garantia total do equipamentos/máquinao, pelo prazo
mínimo de um ano;
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IX - O prazo de garantia do veículo passa a correr da data de emissão da nota fiscal, a
partir de quando terá início a prestação dos serviços de assistência técnica, quando
necessária, de que trata as especificações técnicas e respectivos prazos de atendimento;
X - A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros;
XI - Emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.

15. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
15.1- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Jorge
Luiz dos Santos Filho.
15.2 - A fiscalização será exercida no interesse do município e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público
ou de seus agentes e prepostos.
15.3 - Estando os veículos licitados em conformidade, os documentos de cobrança
deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao Departamento
Financeiro, para o devido pagamento.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 - A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no
contrato e das demais cominações legais.
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16.2 - Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela
Contratante):
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato,
limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega equipamento
no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula
segunda do Contrato;
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" deste inciso, aplicada
em dobro na reincidência;
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer
defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias
úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da
licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições
estabelecidas, bem como no caso os materiais não ser entregue a partir da data aprazada.
16.3 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório
e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia
será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
16.4 - No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada
por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das
demais cominações legais.
16.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente e/ou judicialmente.
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17. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
17.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma as
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93.
18- DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
18.1 Os equipamentos e máquinas serão entregues pela CONTRATADA, com a
respectiva nota fiscal, mediante Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE,
constando a especificação do veículo, seu valor unitário e total.
18.2. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do
contrato.
18.3. O local de entrega será a sede da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo,
localizada à Avenida Ernani Cotrin, 197, Centro, Capivari de Baixo – SC, no horário de
segunda a sexta-feira, das 07hs às 13hs.
19.4. O atesto da nota fiscal ou fatura se dará após o recebimento definitivo do veículo,
munido dos documentos.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
19.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão.
19.3 - É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
19.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela
apresentação de documentação referente ao presente Edital.
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19.5 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do
certame não implicarão direito à contratação.
19.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na PREFEITURA Municipal de CAPIVARI DE BAIXO, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
19.7- O Prefeito Municipal de CAPIVARI DE BAIXO/SC poderá revogar a presente
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei
n.° 8.666/93.
19.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização
do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
19.9 - O prazo de validade do pregão será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
publicação da respectiva Ata.
19.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de CAPIVARI DE BAIXO/SC, Seção Judiciária do
Estado de Santa Catarina.
19.11 - Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preço;
Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação
(modelo);
Anexo IV- Declaração de cumprimento do Disposto No Inciso XXXIII Do Art. 7º Da
Constituição Federal (modelo);
Anexo V - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (modelo).
Anexo VI - Declaração que se enquadra na Lei 123/2006.
Anexo VII – Contrato
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Anexo VIII – Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
19.12 - Os esclarecimentos ao Edital deverão ser enviados somente através dos e-mail
licitacao.pmcb@capivaridebaixo.sc.gov.br, ou poderão ser obtidos de segunda a sextafeira, no Departamento de Compras e Licitaçãodo Município de CAPIVARI DE
BAIXO na Rua Ernani Cotrin, 187, centro, no horário das 07h00min as 13h00min.
20. COMUNICADO AOS INTERESSADOS
LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO

NA

PARTICIPAÇÃO

EM

INOBSTANTE A PLENA VIABILIDADE DE AUTO APLICAÇÃO DO DISPOSTO
NO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, O
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, POR MEIO DE SUA PREGOEIRA,
TORNA PÚBLICO A QUEM POSSA INTERESSAR QUE NÃO EXITARÁ EM
PENALIZAR OS PREGOANTES QUE DESCUMPRAM COM O PACTUADO
NESTE EDITAL.
ENTRE AS PENALIDADES POSSÍVEIS, O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
PODERÁ APLICAR ADVERTÊNCIAS, MULTAS, SUSPENDER E IMPEDIR
EMPRESAS DE PARTICIPAREM DE CERTAMES LICITATÓRIOS, NOS
TERMOS DO QUE LHE FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DESSA FORMA,
A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS
FORMALIDADES EDITALÍCIAS ACARRETARÁ SANÇÕES A TODOS QUE DE
ALGUM MODO CONCORRAM PARA O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS
LEGAIS, SEM PREJUÍZO DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,
CIVIL E CRIMINAL E DAS DEMAIS COMUNICAÇÕES PERTINENTES.
POR ESSAS RAZÕES, SOLICITAMOS QUE OS PREGOANTES INTERESSADOS
APRESENTEM PROPOSTAS E LANCES DE FORMA CONSCIENTE COM A
CERTEZA DE QUE PODERÃO ENTREGAR O OBJETO DA FORMA
CONSTANTE DO EDITAL E DENTRO DOS PRAZOS, PREÇOS E PADRÕES DE
QUALIDADE EXIGIDOS.
LEMBRAMOS AINDA QUE OS PEDIDOS DE RECOMPOSIÇÃO OU
REALINHAMENTO DE PREÇOS SÃO EXCEÇÕES À REGRA E APLICÁVEIS,
EXCLUSIVAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS E QUE
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SOMENTE SERÃO DEFERIDOS SE ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE.
POR FIM, RATIFICAMOS QUE É INDISPENSÁVEL E OBRIGATÓRIO QUE AS
PROPOSTAS SEJAM EFETIVADAS DE FORMA SÉRIA, CONSCIENTE, FIRME,
CONCRETA E EXEQUIVEL VISANDO EVITAR TRANSTORNOS DE MAIOR
MONTA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS PREGOANTES EM
GERAL.
CAPIVARI DE BAIXO/SC, 29 de julho de 2022.

VICENTE CORREA COSTA
Prefeito Municipal
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ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA
1 . LICITAÇÃO/MODALIDADE:
Pregão Eletrônico
2. TIPO DE EXECUÇÃO:
Critério de menor preço por ITEM
3. OBJETO:
3.1. “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA APOIO A AGRICULTURA
FAMILIAR,
CONFORME
SOLICITAÇÃO
DA
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE, CULTURA, TURISMO E
TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC –
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº. 2021/39800001- PROGRAMA ME 09032021 –
PLANO DE AÇÃO nº 012246”
4. JUSTIFICATIVA:
4.1. Em decorrência da dificuldade do produtor rural, em adquirir equipamentos para
melhor executar as suas atividades, aumentando suas produções e produtividades, foi
pleiteado recursos para Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Novos, que
possibilitará atender todos os agricultores do município, contribuindo para a
implantação de mais atividades no setor rural.
O objetivo da aquisição destas Maquinas e equipamentos é o de diminuir os custos de
produção dos produtores locais principalmente daqueles que tem como subsistência
voltada aos rendimentos de produção das propriedades, intensificando ajuda e atuação
no preparo do solo, na colheita e serviços em geral na zona rural, onde existe a maior
demanda dos serviços para o atendimento das necessidades da nossa população de
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produtores rurais, além do que serão ampliados e melhorados os atendimentos,
facilitando as etapas do processo produtivo, oferecendo condições dignas de trabalho
em suas propriedades. O controle será feito pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, que definirá os serviços obedecendo a ordem de solicitação.
5. FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 30º (trigésimo dia) contados a partir
do fornecimento do veículo, mediante apresentação do documento fiscal devidamente
atestado pela Secretaria competente.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Realizar a entrega dos equipamentos/máquinas, zero quilômetro, desalienado, com
as especificações, os prazos de entrega e as qualificações exigidas nesse edital, de
acordo com a marca indicada na proposta;
6.2. Caso possua CRV, providenciar a emissão do primeiro documento em nome da
Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo no ato da entrega, bem como seu
emplacamento;
6.3. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços de
transporte e entrega dos equipamentos/máquinas no local indicado no contrato, assim
como pelos danos decorrentes da sua realização;
6.4. Responsabilizar-se pelo ressarcimento integral dos prejuízos ou avarias decorrentes
de danos causados direta ou indiretamente a esta Prefeitura Municipal, ou a terceiros,
em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato;
6.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo 20 (vinte) dias úteis,
quaisquer vícios, defeitos e incorreções, erros, falhas e imperfeições no produto,
decorrente de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante;
6.6. Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo
tal fato, ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título;
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6.7. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela
Contratante, relacionados ao bem adquirido;
6.8. Assumir e fornecer uma garantia total do equipamentos/máquinao, pelo prazo
mínimo de um ano;
6.9. O prazo de garantia do veículo passa a correr da data de emissão da nota fiscal, a
partir de quando terá início a prestação dos serviços de assistência técnica, quando
necessária, de que trata as especificações técnicas e respectivos prazos de atendimento;
6.10. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros;
6.11. Emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva entrega dos produtos objeto desta licitação.
7.2. Efetuar os pagamentos à Contratada.
7.3. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.
8. DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
8.1 Os equipamentos/máquinas serão entregues pela CONTRATADA, com a respectiva
nota fiscal, mediante Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE, constando a
especificação, seu valor unitário e total.
8.2. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do
contrato.
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8.3. O local de entrega será a sede da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo,
localizada à Avenida Ernani Contrin, 197, Centro, Capivari de Baixo – SC, no horário
de segunda a sexta-feira, das 07hs às 13hs.
8.4. O atesto da nota fiscal ou fatura se dará após o recebimento definitivo do
equipamento/máquina, munido dos documentos.
9. GARANTIA DO PRODUTO
9.1. A garantia fábrica de no mínimo 01 (um) ano.
9.2. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos e arcar com qualquer
prejuízo da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, decorrente de sua utilização;
10. FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
10.1. Dada a característica da aquisição, a contratação poderá ocorrer mediante
competente procedimento licitatório com fundamento na Lei 10.520 de 16 de julho de
2002, Decreto Estadual nº 5.965, 5.967 e 5.969 de 30 de dezembro de 2010, aplicandose subsidiariamente, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
11. DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A fiscalização do contrato e o acompanhamento na execução do fornecimento do
veículo ficará a cargo do servidor Jorge Luiz dos Santos Filho.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.1 As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com as
seguintes dotação(ões) orçamentária(s): 95-0.3.78.5178 e 95-0.1.00.5000.
14. FICHA TÉCNICA DESCRITIVA

Item

Descrição do Material

UN

Qtide

Valor Unit. Valor Total
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Colhedora de forragens para colher: cana de açúcar, capim
Napier, milho e sorgo em área total de no m~inimo 1.05
metros. - Colhedora de forragens para colher: cana de açúcar,
capim Napier, milho e sorgo em área total de no m~inimo
1.05 metros. Abertura telescópia do cambão, pino fusível de
segurança, mudança de corte por corrente com diferentes
tamanhos, plataforma articulável facilitando a limpeza e
manutenção, 04 rolos, 06 lançadores, rotor de 12mm,
produção de 10 a 35 ton/h. Tamanhos de corte de 2 a 36mm.
Acionamentos da caixa cardam, transmissão caixa e cardam.
Acionamento do giro da bica total hidráulico (bica e quebra
jato). Acionamento dos rolos através de engrenagens, Bica
hidráulica e total de Aço, 12 facas. Peneira quebra grãos
removíveis. Potência de acionamento de 55 a 90 cv. Proteção
conforme as normas de Segurança de Mercado, Engate
1 Trator.
UN
Plantadeira 4 linhas, equipamento rebocável, novo, tipo
plantadeira de arrasto pantográfica com 70cm entre linhas Plantadeira 4 linhas, equipamento rebocável, novo, tipo
plantadeira de arrasto pantográfica com 70cm entre linhas e
com as seguintes características mínimas: Plantio direto com
molas de pressão para corte de palhada, sistema de
distribuição de adubo fertisystem ou toplanting, disco turbo
de corte 17 polegadas, pneus novos militares 500/16, roda
compactadora em "v" e terceira roda compactadora, sistema
pantográfico permitindo a uniformidade de plantio em
terrenos irregulares, mancais blindados, maior durabilidade
de componentes, cada linha composta de facão sulcador
equipado com sistema pula pedra, disco duplo 15/15'' na
semente e limitado em ''v'' independente com escala e 3ª
roda compactadora, relação de transmissão de adubo e
semente por troca rápida de engrenagens em sistema de
recâmbio, plataforma que permite o abastecimento da
máquina inteira que atravesse a máquina de lado a lado com
escalas laterais, sistema de engate rápido no balde da
semente de no mínimo 165 litros, capacidade total de adubo
de no mínimo 345 litros, peso mínimo de 1000kg e garantia
2 mínima de 12 meses.
KIT

1

78.600,00

78.600,00

1

90.900,00

90.900,00

www.capivaridebaixo.sc.gov.br/

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC
@prefeituracapivaridebaixo.oficial
@prefeituradecapivaridebaixo
48 3623-4400

GRADE ARADORA HIDRÁULICA: Mancal à graxa ou Axial,
número de discos 28, diâmetro do disco 22" - GRADE
ARADORA HIDRÁULICA: Mancal à graxa ou Axial, número de
discos 28, diâmetro do disco 22", diâmetro do eixo 1.5/8".
Profundidade de trabalho 150-250mm. Espessura do disco
3 6mm.

UN

1 34.666,66

34.666,66

Carreta agrícola basculante hidráulica para trator: Carga de
6.000kg, eixo tendem com pneus 11L 15 - Carreta agrícola
4 basculante hidráulica para trator: Carga de 6.000kg, eixo

UN

1

42.333,33

42.333,33

UN

2

11.916,66
TOTAL

23.833,32
270.333,31

tendem com pneus 11L 15. Basculamento com pistão
hidráulico, tampas removíveis, abertura da tampa traseira,
chassi reforçado em aço carbono. Engate para transporte, pé
apoio regulável e móvel de acoplamento ao trator.
Plaina agrícola traseira: com 2 pistões hidráulicos, medindo
2,50 x 0,45. - Plaina agrícola traseira: com 2 pistões
5 hidráulicos, medindo 2,50 x 0,45.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/2022/PMCB
PROCESSO DE COMPRA N.º 88/2022/PMCB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º88/2022/PMCB
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade/UF:
E-mail:

CEP:
Fone:
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Item

Descrição do Material
UN
Colhedora de forragens para colher: cana de açúcar, capim
Napier, milho e sorgo em área total de no m~inimo 1.05
metros. - Colhedora de forragens para colher: cana de açúcar,
capim Napier, milho e sorgo em área total de no m~inimo
1.05 metros. Abertura telescópia do cambão, pino fusível de
segurança, mudança de corte por corrente com diferentes
tamanhos, plataforma articulável facilitando a limpeza e
manutenção, 04 rolos, 06 lançadores, rotor de 12mm,
produção de 10 a 35 ton/h. Tamanhos de corte de 2 a 36mm.
Acionamentos da caixa cardam, transmissão caixa e cardam.
Acionamento do giro da bica total hidráulico (bica e quebra
jato). Acionamento dos rolos através de engrenagens, Bica
hidráulica e total de Aço, 12 facas. Peneira quebra grãos
removíveis. Potência de acionamento de 55 a 90 cv. Proteção
conforme as normas de Segurança de Mercado, Engate
1 Trator.
UN

Qtide Valor Unit.

1

78.600,00

Valor Total

78.600,00
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Plantadeira 4 linhas, equipamento rebocável, novo, tipo
plantadeira de arrasto pantográfica com 70cm entre linhas Plantadeira 4 linhas, equipamento rebocável, novo, tipo
plantadeira de arrasto pantográfica com 70cm entre linhas e
com as seguintes características mínimas: Plantio direto com
molas de pressão para corte de palhada, sistema de
distribuição de adubo fertisystem ou toplanting, disco turbo
de corte 17 polegadas, pneus novos militares 500/16, roda
compactadora em "v" e terceira roda compactadora, sistema
pantográfico permitindo a uniformidade de plantio em
terrenos irregulares, mancais blindados, maior durabilidade
de componentes, cada linha composta de facão sulcador
equipado com sistema pula pedra, disco duplo 15/15'' na
semente e limitado em ''v'' independente com escala e 3ª
roda compactadora, relação de transmissão de adubo e
semente por troca rápida de engrenagens em sistema de
recâmbio, plataforma que permite o abastecimento da
máquina inteira que atravesse a máquina de lado a lado com
escalas laterais, sistema de engate rápido no balde da
semente de no mínimo 165 litros, capacidade total de adubo
de no mínimo 345 litros, peso mínimo de 1000kg e garantia
2 mínima de 12 meses.
KIT
GRADE ARADORA HIDRÁULICA: Mancal à graxa ou Axial,
número de discos 28, diâmetro do disco 22" - GRADE
ARADORA HIDRÁULICA: Mancal à graxa ou Axial, número de
discos 28, diâmetro do disco 22", diâmetro do eixo 1.5/8".
Profundidade de trabalho 150-250mm. Espessura do disco
3 6mm.
UN
Carreta agrícola basculante hidráulica para trator: Carga de
6.000kg, eixo tendem com pneus 11L 15 - Carreta agrícola
4 basculante hidráulica para trator: Carga de 6.000kg, eixo

UN

1

90.900,00

90.900,00

1 34.666,66

34.666,66

1

42.333,33

42.333,33

tendem com pneus 11L 15. Basculamento com pistão
hidráulico, tampas removíveis, abertura da tampa traseira,
chassi reforçado em aço carbono. Engate para transporte, pé
apoio regulável e móvel de acoplamento ao trator.
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Plaina agrícola traseira: com 2 pistões hidráulicos, medindo
2,50 x 0,45. - Plaina agrícola traseira: com 2 pistões
5 hidráulicos, medindo 2,50 x 0,45.

UN

2

11.916,66
23.833,32
TOTAL
270.333,31

Validade: ______ dias (mínima de 60 dias).
Observações:
a) O licitante vencedor deverá fornecer o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões
exigidos, comprometendo-se pela garantia do mesmo e/ou substituindo os produtos
entregues que apresentarem defeitos ou má qualidade, bem como aceitar que sejam
entregues os produtos de forma parcial, conforme necessidade do município.
b) No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,
assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam
sobre a contratação.
c) Todas as especificações deverão estar de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s).
d) Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).
e) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP)].

_______________________________________
(local e data)
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________________________________________________
(Assinatura do Responsável Legal)

Dados para Depósito Bancário:
Banco:
Agência:
Conta:

Dígito:
Dígito:

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:
Nome:
CPF e RG:
NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se
preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os
dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive
a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta
na sua forma de julgamento.
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ANEXO III

"M

O

D

E

L

O"

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
C.N.P.J.
ENDEREÇO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
Para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico nº
55/2022/PMCB, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi
declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou
Municipal, nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterado
pela Lei n° 9.648/98
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

_______________,___ de ____________ de 2022.
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do
representante legal da empresa licitante.
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ANEXO IV

"M

O

D

E

L
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
C.N.P.J.
ENDEREÇO
DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7O DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Para fins de participação, no Edital de Pregão Eletrônico nº
55/2022/PMCB, em cumprimento com o que determina o Art. 27, inciso V, da Lei
8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não possui
empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais insalubres ou
perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

_______________,___ de ____________ de 2022.
Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do
representante legal da empresa proponente.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO
(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação)
Prezados Senhores,
Empresa:_______________________________________________________________
_________,
inscrito
no
CGC/CNPJ
nº
________________________________________ por intermédio de seu representante
legal
o(a)
Sr(a)_____________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF nº
_____________________________, DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do
Capítulo V do Edital do edital de pregão eletrônico nº 55/2022/PMCB, que Atende
Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º,
da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
Datado aos _____ dias de _______________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

www.capivaridebaixo.sc.gov.br/

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC
@prefeituracapivaridebaixo.oficial
@prefeituradecapivaridebaixo
48 3623-4400

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM O ART. 3º DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2022/PMCB

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente, inscrita no CNPJ sob
nº........................... com sede à..................................................., se enquadra no disposto
do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não se enquadra em
nenhuma das possibilidades previstas no art. 3º, § 4º, da mesma Lei. Assim sendo, para
fins do que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.
Local e Data.

(assinatura do representante da empresa) (Nome, Cargo, RG e CPF)
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ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 33/PMCB/2022
PROCESSO DE COMPRA N.º 53/PMCB/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 53/PMCB/2022
MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO Nº X.X/2022
CLÁUSULA PRIMEIRA - PREÂMBULO
CONTRATANTES
O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ nº 95.780.441/0001-60, sediada na Rua Ernani Cotrin, 187, Centro,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VICENTE CORREA COSTA,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
e
a
empresa.........................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº ................, com sede à rua ................, nº ........., bairro ................na cidade
de ..................., representada neste ato pelo Sr. ...............,doravante denominada
CONTRATADA, pactuam entre si as cláusulas à seguir:
LOCAL
Lavrado e assinado em CAPIVARI DE BAIXO, na sede da Prefeitura Municipal de
CAPIVARI DE BAIXO, situada na Rua Ernani Cotrin, 187, Centro, CAPIVARI DE
BAIXO/SC.
FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO
Este contrato decorre do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº.55/2022, Processo Licitatório nº.88/2022 homologado em
......../........./........, em conformidade com o que consta do processo licitatório em anexo,
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que fica fazendo parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes
contratantes às suas cláusulas e às normas da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, inclusive
quanto aos casos omissos, vinculando-se também, a proposta vencedora ao Edital, que
também é parte integrante da presente avença.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO
O presente Edital tem por objetivo: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS PARA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ESPORTE, CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE
CAPIVARI DE BAIXO/SC – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº. 2021/39800001PROGRAMA ME 09032021 – PLANO DE AÇÃO nº 012246", demais anexos que
independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital, e conforme
condições constantes neste Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO
PRODUTO
3.1 As Máquinas/equipamentos serão entregues pela CONTRATADA, com a respectiva
nota fiscal, mediante Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE, constando o
quantitativo, seu valor unitário e total.
3.2 O prazo de entrega das máquinas/equipamentos será de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do presente contrato.
3.3. O local de entrega será a sede da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo,
localizada à Avenida Ernani Cotrin, 187, Centro, Capivari de Baixo – SC, no horário de
segunda a sexta-feira, das 07:00 às 1300h, sem quaisquer custos adicionais para a
Contratante.
3.4. O atesto da nota fiscal ou fatura se dará após o recebimento definitivo do
equipamento/máquina.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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O CONTRATO terá vigência de 12 meses, conforme art.57 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
O valor do presente contrato é de R$ ____ ( ), inclusos todas as despesas que resultem
no custo da prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, transportes, encargos
fiscais e todos os ônus diretos e qualquer outras despesas, que incidirem na prestação
dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária: X.X/2022
FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, até o 30º (trigésimo dia) contados a partir da
do fornecimento dos veículos, e mediante apresentação do documento fiscal
devidamente atestado pela Secretaria competente.
CLÁUSULA SEXTA - GARANTIAS
6.1. A garantia contra defeitos de fabricação, montagem e de funcionamento será de 01
(um) ano, sem limite de horas.
6.2. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos e arcar com qualquer
prejuízo da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, decorrente de sua utilização;
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Realizar a entrega dos equipamentos/máquinas, zero quilômetro, desalienado, com
as especificações, os prazos de entrega e as qualificações exigidas nesse edital, de
acordo com a marca indicada na proposta;
7.2. Caso possua CRV, providenciar a emissão do primeiro documento em nome da
Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo no ato da entrega, bem como seu
emplacamento;
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7.3. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços de
transporte e entrega dos equipamentos/máquinas no local indicado no contrato, assim
como pelos danos decorrentes da sua realização;
7.4. Responsabilizar-se pelo ressarcimento integral dos prejuízos ou avarias decorrentes
de danos causados direta ou indiretamente a esta Prefeitura Municipal, ou a terceiros,
em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato;
7.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo 20 (vinte) dias úteis,
quaisquer vícios, defeitos e incorreções, erros, falhas e imperfeições no produto,
decorrente de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante;
7.6. Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo
tal fato, ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título;
7.7. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela
Contratante, relacionados ao bem adquirido;
7.8. Assumir e fornecer uma garantia total do equipamentos/máquinao, pelo prazo
mínimo de um ano;
7.9. O prazo de garantia do veículo passa a correr da data de emissão da nota fiscal, a
partir de quando terá início a prestação dos serviços de assistência técnica, quando
necessária, de que trata as especificações técnicas e respectivos prazos de atendimento;
7.10. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros;
7.11. Emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva entrega dos produtos objeto desta licitação.
8.2. Efetuar os pagamentos à Contratada.
8.3. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES
9.1 A recusa da assinatura do Contrato e/ou desistência na execução dos serviços
contratados e/ou inadimplemento parcial de obrigação contratual, implicam nas
seguintes sanções, podendo ser cumulativas:
9.1.1 Multa na ordem de 10% (dez por cento), sobre o valor da proposta adjudicatária.
9.1.2 Advertência.
9.1.3 Suspensão do direito de licitar junto à Prefeitura Municipal de CAPIVARI DE
BAIXO, e conseqüente Declaração de Inidoneidade, exarada pelo Secretário Municipal
de Educação, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar
os motivos da punição.
9.1.4 Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, enquanto esta não
tenha pago a multa imposta pela CONTRATANTE. Fica possibilitada a compensação
da multa com eventuais pagamentos que sejam devidos a empresa contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1. Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da
Lei nº 8.666/93.
10.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão
prevista nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - FORO
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Fica eleito o Foro da Comarca de CAPIVARI DE BAIXO para dirimir eventuais
dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer
outros por mais privilegiados que possam ser.
E por estarem assim ajustados e contratados, firmam as partes o presente Contrato em
três vias de iguais formas e teor, que vão assinadas pelas partes e por duas testemunhas.
CAPIVARI DE BAIXO/SC, ...........de ........................... de 2022.

VICENTE CORREA COSTA
Prefeito Municipal
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ANEXO VIII
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:
Cidade:
CEP:
Telefone Comercial:
Representante Legal:
E-mail:
Telefone
Celular:
Whatsapp:
Resp.
Financeiro:
E-mail
Financeiro:
E-mail para informativo de edital
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não

Bairro:
UF:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
RG:
CPF:

Telefone:

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
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ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo III.I
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação
implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e
condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios
realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento.
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as
informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo,
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:
_________________________________________________________________

____________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas)

www.capivaridebaixo.sc.gov.br/

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC
@prefeituracapivaridebaixo.oficial
@prefeituradecapivaridebaixo
48 3623-4400

ANEXO VIII.I
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE
LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1

Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp

2

3

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
i.

ii.

A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema
são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de
seu uso indevido;
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do
Licitante;
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iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário
bloqueio de acesso;
iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como
firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no
cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de
Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou
de Chave Eletrônica.

Local e data:
__________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas)

www.capivaridebaixo.sc.gov.br/

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC
@prefeituracapivaridebaixo.oficial
@prefeituradecapivaridebaixo
48 3623-4400

ANEXO VIII.II
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisição:
-

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

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
-

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

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL –
Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave
Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado
na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores
eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote
cancelado.
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a
representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos
custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será
pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
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DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos
neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus
expressos termos.

Local e data:
________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas)
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