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Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA DE ORLEANS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL 83/2013 

 

 

O Município de Orleans torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe 

de Apoio, Decreto Municipal nº 3.539/2013, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, na 

sala de licitações, na Rua XV de Novembro, 282 - Orleans - SC, onde será realizada licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO/POR ITEM". O certame licitatório reger-se-á 

pelas disposições da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar 123/2006, subsidiariamente pela 

Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, e quaisquer outros dispositivos que venham a 

substituí-las, alterá-las ou completá-las, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. 

 

a) Os envelopes contendo a Proposta e Documentos para Habilitação, para o objeto da presente licitação 

deverão ser protocolados até as 13hr 45min do dia 21 de Junho de 2013, no Setor de Licitações, localizado 

na Prefeitura de Orleans, na Rua XV de Novembro, 282 - Orleans – SC. Não haverá atendimento aos 

Sábados, Domingos e feriados. 

 

b) A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um Pregoeiro que receberá os 

Documentos para o Credenciamento, a ser realizada as 14hrs do dia 21 de Junho de 2013,  de acordo 

com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital, no Setor de Licitações, localizado na Prefeitura de 

Orleans, na Rua XV de Novembro, 282 - Orleans – SC. 

 

c) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas  após  a  data  e 

hora  aprazadas  para esta  licitação, ainda  que tenham  sido  despachadas,  endereçadas  e  ou  enviadas  

por  qualquer  meio,  anteriormente  à  data  do  vencimento. 

 

d) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 

realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 

 

e) O procedimento licitatório é um procedimento legal. A sessão de abertura da licitação é um ato 

público e oficial, onde os participantes devem respeitar e cumprir as cláusulas previstas nesse edital. O 

não cumprimento de qualquer um destes requisitos poderá acarretar na desclassificação ou desabilitação 

da participante ou não credenciamento do representante. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1 A presente Licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ESPORTE 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Somente será admitida a participação neste certame de pessoas jurídicas que comprovem, por meio 

de documentos de registros ou autorizações legais, explorar ramo de atividade compatível com o objeto 

desta licitação, não sendo admitido consórcio, sendo a licitante a ser contratada, a única responsável pela 

execução dos serviços; 
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2.2. É vedada à participação de pessoa jurídica em recuperação judicial ou extrajudicial; em regime de 

concordata ou falência; que tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas 

municipais, estaduais e federais; que esteja com direito de participar de licitação suspenso no Município 

de Orleans-SC; ou ainda, empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou 

dirigentes do órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de 

Licitação. 

 

2.3. Apresentar os documentos de habilitação e da proposta em envelopes distintos que passamos a 

chamar de ENVELOPE Nº 1,  ou  envelope  da  "PROPOSTAS DE PREÇOS"  e o ENVELOPE Nº  2,  

ou envelope da "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO",  juntamente com os DOCUMENTOS DO 

CREDENCIAMENTO no local, data e horário indicados neste Edital; 

 

2.4. Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, controladas, 

coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante. 

 

2.5 Toda Documentação de Credenciamento, Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à 

época pertinente, preferencialmente, rubricada e ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas 

seqüencialmente e presas entre si.                              

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. No local e data estipulado no preâmbulo deste edital, os representantes das interessadas em participar do 

certame que pretendam ofertar lances, com poderes gerais de representação, deverão se apresentar junto ao 

Pregoeiro, devidamente munidos dos documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive 

com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso IV, 

do artigo 11, do Decreto n.º 3.555 e demais documentos relacionados a seguir: 

  

3.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados, fora de envelopes, os seguintes 

documentos: 

 

a) cópia do documento de identidade de fé pública (será aceito o RG – Carteira de Identidade Civil ou 

documento de identidade expedido por órgão de registro profissional); 

 

b) a Carta de Credenciamento, para o caso de representante da licitante com vínculo funcional 

(Anexo III) ou procuração pública ou particular,  em ambos os casos os documentos devem vir 

acompanhados de cópia autenticada do contrato social da empresa), com poderes específicos para 

representar a empresa em licitações em todas as suas fases e em todos os demais atos, em nome da 

licitante; 

 

b.1) se sócio/dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante. 

 

c) a entrega da Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso, de interesse da licitante), na forma do 

artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC). 

 

d) Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, modelo de uso facultativo – (Anexo IV). 
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3.1.1.1. A ausência do documento citado em “d”, não impedirá o credenciamento da licitante. 

 

3.1.1.2. Os documentos apresentados nos subitens de 3.1.1., “a” “b”, “c” e “d” deverão ser originais, 

ou, se a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, a mesma deverá estar autenticada. 

 

3.1.1.3. A não apresentação dos documentos exigidos nos itens 3.1.1., “a” e “b”, acarretará no não 

credenciamento do representante da licitante, podendo, todavia, apresentar a proposta e os documentos 

para a habilitação, o que impedirá apenas sua participação na fase competitiva do certame; sendo que, a 

não apresentação do documento previsto no item 3.1.1. “d” acarretará no não credenciamento da 

licitante, cuja exigência é devida, também, para o caso de envio de envelopes por meio postal.  

 

3.1.2. A licitante que não se fizer representar na sessão pública do pregão deverá entregar os documentos 

solicitados nos itens 3.1.1 em um terceiro envelope, contendo no anverso do mesmo: ENVELOPE Nº 

03 – Documentos de Credenciamento.  

 

3.1.3. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes, 

desde que devidamente credenciados.  

 

3.1.4 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no 

procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 

 

3.1.5 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 

3.1.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos 

impossibilitará o credenciamento e, de conseqüência, impedirá a prática de qualquer ato inerente ao certame 

pela pessoa que não o obteve. 

 

3.1.7 - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do Pregoeiro 

e sua Equipe de Apoio, até o final da Sessão, momento que poderá ser devolvido, importando na 

preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração inutilizar os envelopes se não 

procurados no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, a saber: de Proposta de Preços e de 

Habilitação.  

 

4.2. Os envelopes de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados, e identificados com a razão social da licitante, o número e o título 

do conteúdo ("Proposta de Preços” ou "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 

 

I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA DE ORLEANS – SC 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2013 

LICITANTE:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

EMAIL: 
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II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS – SC 

PREGÃOPRESENCIAL Nº 83/2013 

LICITANTE:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

EMAIL: 

 

 

4.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados:  no original; 

ou por cópia com autenticação procedida por tabelião; por servidor designado pela Administração 

Municipal;  ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis). 

 

4.3.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do 

Brasil. 

 

4.3.2. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial 

do Brasil por tradutor juramentado. 

 

4.3.3. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo 

estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer os materiais ou serviços, objeto da presente 

licitação. 

 

4.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 

fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como 

forma de ilustração das propostas de preços.   

 

4.5. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e obedecerá 

ao critério do MENOR PREÇO. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA -  DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 1) 

 

5.1. A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do Anexo I, deste edital, 

devendo obrigatoriamente, ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em idioma 

nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão social completa e 

CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou “fac-símile” e/ou endereço eletrônico, devendo a última folha 

ser datada e assinada pelo representante da licitante devidamente identificado. Preferencialmente em 

papel timbrado, em uma única via com todas as suas folhas numeradas e rubricadas. 

 

5.2. A proposta poderá ser apresentada através do Sistema Betha Auto Cotação gravado em uma 

mídia eletrônica (pen drive ou cd) no Envelope da Proposta juntamente com uma via impressa, de 

acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital e deverá obrigatoriamente conter: 

 

a) a identificação do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I do presente 

edital, informando as características, marca e quaisquer outros elementos referentes ao bem cotado, de 



 5 

forma a permitir que o pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações no presente Pregão 

foram ou não atendidas; 

 

b) o preço unitário e total por item, expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais; 

 

c) o número do item ofertado que deverá corresponder exatamente ao item e quantidade do Anexo I 

deste edital; 

 

d) o prazo de validade da proposta será de 60 dias, contados da data limite para apresentação das 

propostas neste Pregão; 

 

e) o prazo de entrega do(s) produto(s) cotado(s), não poderá ser superior a 02 dias consecutivos, 

contados da data da retirada da autorização de fornecimento/contrato;  

 

f) o prazo do contrato será até o dia 31/12/2013, sendo que as solicitações dos produtos serão feitas de 

acordo com as necessidades de cada secretaria. 

 

5.2.2. para os produtos em que é exigido pela legislação vigente prazo de validade, o mesmo deverá 

constar na embalagem. Não podendo ser inferior a 12 meses a contar da data de entrega; 

 

5.2. Havendo divergência entre o valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.  

 

5.3. Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e 

encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), bem como taxas, impostos, fretes, 

e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s). 

 

5.4. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente identificado. 

 

5.5. Na hipótese prevista no subitem 5.4, estando presente o representante legal na sala onde estão sendo 

abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade por intermédio de 

procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada 

no ato da constatação de tal fato. 

 

5.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a 

todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 

contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

5.7. As propostas porventura sem data, serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta licitação.      

   

5.8. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório. 

 

  

CLÁUSULA SEXTA -  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2) 

 

6.1. Para habilitação de empresas cadastradas junto a Prefeitura de Orleans na presente 

Licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos: 

 

a) Certificado de Registro no Cadastro de  Fornecedores  da  Prefeitura de Orleans; 

 

a.1)  Para suprir a documentação vencida, relacionada no Certificado de Registro Cadastral – CRC, 

deverá(ão) ser entregue(s) o(s) documento(s) hábil(eis) em original; ou cópia autenticada por cartório; ou 

cópia autenticada pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, na abertura do envelope nº 2 – 
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documentos de habilitação, mediante a exibição dos originais; ou exemplar da publicação em órgão da 

imprensa oficial; ou cópia autenticada por servidor do Público; 

 

6.2- Para habilitação de empresas NÃO cadastradas junto ao Município de Orleans, será 

exigida a entrega dos seguintes documentos: 

      

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades Comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhado de documentos  de eleição 

de seus administradores. 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria 

em exercício.          

d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, (CNPJ). 

e) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da 

Sede do Licitante. 

f) Prova de regularidade com a seguridade social, (INSS e FGTS). 

g) comprovante de regularidade fiscal com a Justiça do Trabalho  (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhista) – CNDT. 

h) Certidão  negativa  de  Falência ou  Concordata  na  sede  do licitante. 

 

6.3 -  Documentos exigidos para pessoa física: 

 

a) Cédula de identidade; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, (CPF); 

c) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da 

Sede do Licitante;e 

d) 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 n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943. 

 

6.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS NO 

CREDENCIAMENTO, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, inclusive quanto à 

comprovação da qualidade de empresa de pequeno porte ou microempresa. A eventual restrição 

poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura do 

contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06. 

 

6.4.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 

empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos 

relativos à regularidade fiscal. 

 

6.4.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em 

decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

6.5 - Os documentos de habilitação deverão estar válidos na data da sessão de abertura de envelopes, 

apresentados em original ou cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão de 

Imprensa Oficial, ou, ainda, cópias com apresentação do original, que venham a ser autenticadas 
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durante a sessão de abertura dos mesmos pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, (os 

originais poderão estar dentro ou fora do envelope) ou, também, cópias obtidas na internet, desde 

que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo meio. 

 

6.5.1 - Para os documentos que não apresentarem prazo de validade ou validade indeterminada, 

quando for o caso, considerar-se-á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão. 

 

6.5.2 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será 
responsável pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e endereço. 
Serão aceitos documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso quando os 
mesmos tiverem validade para todas as filiais e matriz. 

 

6.6 - O Licitante que entender estar desobrigado de apresentar qualquer documento de habilitação 
deverá demonstrar esta situação, juntando o respectivo comprovante. 

 

6.7 – O pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com o inciso XIV do 
artigo 4º da Lei 10.520/02 inciso, bem como acordão TCU 1758/2003, poderá efetuar o 
saneamento dos documentos de habilitação, quando for o caso. 

 
6.8. O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no setor de 

Licitação da Prefeitura de Orleans ou no sítio da Prefeitura no endereço eletrônico: 

www.orleans.sc.gov.br 

 

 

CLÁUSUL SÉTIMA - DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 

 

 

7.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços, os 

Documentos de Habilitação e Documentos do Credenciamento será pública, dirigida por um pregoeiro e 

realizada de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 

2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Lei complementar 123/2006, em 

conformidade com este Edital e seus Anexos, na data e horário já determinados, no Setor de Licitações, 

localizado na Prefeitura de Orleans, na Rua XV de Novembro, 282 - Orleans – SC. 

     

7.2. No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-

ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente participante, procedendo como 

adiante indicado. 

 

7.2.1. Iniciada a sessão, somente serão credenciados os representantes que estiverem presentes no local e 

data estipulados neste edital, desde que munidos dos documentos necessários. Somente será admitida a 

entrada de participante ou representante após aberta a sessão para acompanhar o certame como ouvinte, 

visto que não estava presente no momento do credenciamento, com o intuito de resguardar a ordem deste 

ato e evitar possível tumulto. 

  

7.2.2. É dever dos participantes e representantes estarem no local e horário indicado. 

 

7.2.3. A sessão pública do Pregão não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional assim 

caracterizado pelo pregoeiro. 

 

7.2.3.1. O pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência 

administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 

http://www.orleans.sc.gov.br/
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7.2.3.2. Somente será admitida a saída e retorno de representante da sala desde que devidamente  

motivado e autorizado pelo pregoeiro. 

 

7.2.3.3. A saída de representante da sessão pública subentende-se como abandono/desistência de 

participação do certame. 

 

7.2.4. Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na 

comprovação de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, e entrega dos demais documentos exigidos conforme Cláusula 

Terceira do presente Edital. 

 

7.2.5. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos 

para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido. 

 

7.3. Abrir-se-ão os envelopes n.º 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas que entregaram os 

envelopes até o dia e horário indicados aprazados no Edital. 

 

7.3.1. O pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão os documentos contidos no certame. O Pregoeiro 

procederá a verificação do conteúdo do envelope n.º 01, em conformidade com as exigências contidas 

neste Edital.  

 

7.3.2. O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de Menor Preço  e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 

relativamente à proposta de preço de menor valor, ou classificará as 03 (três) propostas de preços de 

menor valor apresentadas pelas proponentes, quando não ocorrer pelo menos 03 ofertas no intervalo de 

10% (dez por cento. 

 

7.3.3. Às proponentes classificadas, conforme sub-item 8.3.2,  será dada oportunidade para disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço. 

 

7.3.4. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na 

ordem decrescente de preços. 

 

7.3.5. Fica a critério do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais, 

podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e 

outro). 

 

7.3.6. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances. 

 

7.3.7. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 

7.3.8. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, será 

excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, para efeito de 

ordenação das propostas. 

 

7.3.9. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação provisória pela ordem crescente dos 

preços apresentados. 

 

7.4. Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro abrirá o seu envelope de 
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habilitação, e caso a habilitação fiscal não estiver regular, o mesmo intimará a licitante para, no prazo de 

4 (quatro) dias úteis, improrrogáveis, proceder a regularização da documentação mediante apresentação 

das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

7.4.1. Regularizada a habilitação fiscal pela licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a 

mesma será declarada vencedora do certame. 

 

7.4.2. Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a 

penalidade de que trata o item 17 deste Edital. 

 

7.5. Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço/lance não foi apresentado por 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal 

das propostas, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 

daquele Diploma Legal. 

 

7.5.1. Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, o Pregoeiro procederá da seguinte forma: 

a) - a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a 

verificação da regularidade fiscal (na forma dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado; 

 

b) - não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da letra 

“a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

c) - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno 

Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

d) - O prazo para apresentação de nova proposta será de até 05 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão do direito de inovar em seu preço (art. 45, parágrafo 3º da LC 

123/2006). 

 

e) - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

f) - Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme o caso), quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.6.1. Será desclassificada a proponente que:  

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;  

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos 

demais proponentes;  

c) apresentar preços com valor excessivo ou  com  preços manifestamente inexeqüíveis, comparados 

aos preços praticados no mercado da região.                                    
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7.6.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a licitante 

deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha 

pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

7.6.3. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o caso), será aberto 

o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas 

condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital.  

 

7.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

 

7.8. Será julgada inabilitada a proponente que:  

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital,  

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.  

 

7.9. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006, o Pregoeiro adotará o seguinte 

procedimento quando a vencedora for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

 

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o 

atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que 

apresentarem irregularidades em relação a estas exigências; 

 

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se: 

 

b.1. o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou  

 

b.2. o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação 

fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo de 4 

(quatro) dias úteis, improrrogáveis, proceder a regularização da documentação mediante apresentação 

das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 

7.9.1.Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, o licitante Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de 

sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, 

isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame. 

 

7.10. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, 

proporcionando a seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos 

motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes 

ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 

consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões de recursos do 

recorrente – art. 4º, XVIII, da lei 10.520/2002, (03 dias consecutivos). 

 

7.10.1. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 

renúncia ao direito de recorrer.  

 



 11 

7.11. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e a(s) licitante(s) 

presente(s). 

 

7.12. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

7.13. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

 

7.14. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, 

permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho e/ou 

assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das 

licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.  

 

7.15. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREÇO, POR ITEM, 

desde que atendidas as exigências de habilitação e especificações constantes deste Edital. 

 

CLÁUSUL OITAVA -  DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

8.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente 

Edital por irregularidade, protocolando o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização do 

Pregão. 

 

8.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para recebimento das propostas. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não 

suspenderá o curso do certame. 

 

8.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 

ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

8.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 

se necessário. 

 

8.2 Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 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 do Pregoeiro. 

 

8.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, bem como a não 

entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

 

8.2.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

 

8.2.3. 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. 

 

8.3. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao 

Pregoeiro e entregues na Prefeitura de Orleans, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá 

receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 
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8.4. 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 o Pregoeiro, ou se for o 

caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 

 

8.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.6. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de 

licitações da Prefeitura de Orleans  -  SC. 

 

8.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as 

petições de contra-razões intempestivamente apresentadas.  

 

 

CLÁUSULA NONA -  DA HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1. Em não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto à(s) licitante(s) 

vencedora(s) e encaminhar o processo à Autoridade competente para a sua homologação. 

 

9.2. Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e a homologação do 

processo efetuada pela Autoridade competente, somente após apreciação pelo pregoeiro sobre o mesmo. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA -  DO CONTRATO 

 

10.1. A celebração do Contrato será formalizada com a expedição da autorização de fornecimento pela 

Prefeitura de Orleans, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas 

do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo de entrega dos 

produtos. 

 

10.2. Convocação para retirada da autorização de fornecimento: 

 

10.2.1. Transcorrido o prazo recursal, adjudicado o objeto e homologado o resultado, a licitante 

vencedora será convocada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da convocação, para 

retirar a autorização de fornecimento. 

 

10.2.1.1. A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para retirar a 

autorização de fornecimento, desde que formulada no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, 

condicionado o atendimento do requerido, à aceitação dos motivos pela contratante. 

 

10.2.1.2. Havendo recusa injustificada, por parte da licitante vencedora, de retirar a autorização de 

fornecimento, o órgão/entidade requisitante cominará multa à empresa no valor equivalente a 20% (vinte 

por cento), calculado sobre o valor anual estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções 

previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e neste Edital. 

 

10.2.2. Se a licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, tiver a sua amostra ou 

prospecto desclassificados ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o 

Contrato e/ou a retirar a Autorização de Fornecimento, poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, 

será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua 

habilitação e, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, que será declarada a 

vencedora do certame, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido 

melhor preço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 

prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e alterações subseqüentes. 

 

11.2. A rescisão do Contrato de fornecimento poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

11.3. Da rescisão contratual decorrerá o direito de a contratante, incondicionadamente, reter os créditos 

relativos ao contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular 

do avençado, além das demais sanções estabelecidas neste edital, no contrato e em lei, para a plena 

indenização do erário. 

 

11.4. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à contratante são as previstas na Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, no contrato e no Decreto Estadual nº 4.777 de 11 de outubro de 2006. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma 

estabelecida no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1. São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente edital 

de licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações 

apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 

 

13.2. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que 

resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, 

serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

 

13.3. São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra 

ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato. 

 

13.4. A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à contratante 

qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

14.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessário até 25% do valor atualizado do contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de 

indenização. 
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CLÁUSUL DÉCIMA QUINTA -  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

15.1. São partes integrantes do contrato, como se transcritos estivessem, a presente licitação, seus anexos 

e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante 

vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 

 

15.2. Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que 

resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, 

serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

 

15.3. São de responsabilidade da contratada, eventual demanda judicial de qualquer natureza, contra ela 

ajuizada, relacionada ao presente edital e/ou à execução do contrato. 

 

15.4. A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à contratante 

qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 

 

A fiscalização, aceitação e rejeição dos produtos adquiridos, pelo órgão contratante, atenderão ao que se 

encontra definido no edital e seus anexos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

O contrato poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes   dotações 

orçamentárias:  

 

2.013.3390.00 - 102 - 51/2013   -   Manutenção do Ensino Fundamental  

2.004.3390.00 - 101 - 8/2013   -   Manutenção do Departamento de Esporte 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 
 

19.1. As despesas resultantes do presente Pregão serão pagas de acordo com a proposta de preços 

apresentada pela empresa julgada vencedora, observado o que consta neste edital e seus anexos, 

inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 

 

19.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em 

nome da Prefeitura de Orleans. 

 

 

CLÁUSUL VIGÉSIMA -  DAS SANÇÕES 
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20.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 

estarão sujeitas as sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993.  

 

I – Advertência; 

 

II – Multa: 

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 

correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da 

contratada, calculado sobre a parte inadimplente ; 

c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

 

III – Suspensão: 
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

por até 5 anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta: 

a) não celebrar o contrato; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 

pagamento. 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas 

graves apuradas através de processo administrativo. 

 

20.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e 

podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que 

dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

20.3. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 

 

20.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser 

dirigidas por escrito a Prefeitura de Orleans/ Setor de Licitações, mediante requerimento, com 

antecedência de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes. 

 

21.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

21.2.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 

a segurança da contratação. 
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21.3. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessários, por conveniência 

da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, sem direito a qualquer indenização. 

 

 

21.4. A Prefeitura de Orleans poderá revogar o presente Pregão por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, 

ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 

21.5. O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Prefeitura de Orleans, antes de aberta a 

licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o 

que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como adiar ou 

prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação. 

 

21.6. Cópia deste Edital e seus Anexos poderá ser obtida pelos interessados, que devem solicitar pelo e-

mail licitacao@orleans.sc.gov.br . 

 

21.7. A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Pregão, senão 

aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 

 

21.8. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste edital 

e em seus anexos. 

 

21.9. Fica eleito o foro da Comarca da Orleans-SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital. 

 

21.10. Informações e esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestados pelo Setor de 

Licitações na Prefeitura de Orleans, localizada na Rua: XV de Novembro, 282, Bairro Centro, 

CEP 88870.000, Orleans/SC, de segunda à sexta-feira, durante o horário de expediente – das  

08:00 às 12:00 horas (Expediente Interno) e das 13:30 às 17:30 horas (Atendimento ao Público), 

em dias úteis, ou através do fone/fax (48) 3886.0100. 

 

Orleans-SC, 05 de Junho de 2013. 

 

 

TATIANA VERAN BUSSOLO 
Pregoeira 

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
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ANEXO I 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2013 

 

Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas do(s)Item(s) 

 

ITEM QTDE UNIDADE DE  
MEDIDA 

DESCRIÇÃO VLR 
UNIT 

VLR 
TOTAL 

01 30 UN BOLA DE WOLEYBOL PROFISSIONAL  CATEGORIA ADULTO 
CONFECCIONADA PVC CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, 
ACABAMENTO EM PVC COM MIOLO SUBSTITUIDO E LUBRIFICADO, 
PESO DE 260 A 280 GRS, DIAMETRO DE 65 A 67 CM, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL 

56,50 1.695,00 

02 30 UN BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 200 129,00 3.870,00 

03 50 UN BOLA DE BORRACHA NR. 10 COM BICO   12,60    630,00 

04 80 UN BOLA DE BORRACHA Nº 12 COM BICO   15,21 1.216,80    

05 25 UN BOLA DE VOLEIBOL INFANTIL PESO 50/60GR, CIRCUNFERENCIA 
37CM, 6 GOMOS,BOLA X-FLEX EM E.V.A. COLORIDO - MINI VOLEI 
NUMERO 10 

  99,00 2.475,00 

06 100 UN BOLA DE PLÁSTICO VINIL GROSSO COLORIDA  COM 50 CM DE 
DIÂMETRO 

14,40 1.440,00 

07 300 UN BAMBOLÊ PLÁSTICO POLIETILENO COLORIDO COM 63 CM DE 
DIÂMETRO 

    3,96 1.188,00 

08 10 UN BOMBA DE AR COM BICO PARA ENCHER BOLA DE FUTEBOL E VOLEI   10,79    107,90 

09 300 UN BOLA DE PING PONG COM 4 GR     1,83    549,00 

10   20 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COSTURADA, CATEGORIA 
ADULTO, LAMINADO DE POLIURETANO, MIOLO SUBSTITUIVEL , 
CAMARA, PESO DE 396 A 453 GRS, CIRCUNFERENCIA DE 680 A 710 
CM, PRESSÃO DE 0,9 A 0,11 

  57,63 1.152,60 

11 10 CJ CAIXA DE GUERRA 14 POLEGADAS CORPO EM ALUMINIO COLORIDO, 
AROS E FERRAGENS DE AFINAÇÃO EM AÇO CARBONO CROMADO, 
PELE EM POLIÉSTER COM PERFIL DE ALUMINIO MAIS CHAVE DE 
AFINAÇÃO E BAQUETA 

139,00 1.390,00 

12 50 UN COLCHONETE EM CURVIN 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,60 CM DE 
LARGURA X 0,03 CM DE ESPESSURA ( P/ EDUCAÇÃO FÍSICA) 

  36,61 1.830.50 

13 10 UN CONE DE SINALIZAÇÃO C/ 48CM LISTRADO LARANJA E PRETO   22,00    220,00 
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14 01 CJ CAMPO DE FUTEBOL INFLÁVEL C/ LATERAIS P/ A DEMARCAÇÃO DO 
CAMPO, C/ 2 TRAVES E 2 BOLAS INFLÁVEIS DE 20 CM DE DIAMETRO. 
CAMPO MONTADO MEDE 6,20M X 3,99M. ALTURA DA TRAVE C/ 71CM. 
INCLUI ESPETOS PLÁSTICOS PARA A FIXAÇÃO NO SOLO, VÁLVULAS 
DE SEGURANÇA, VINIL RESISTENTE PRÉ-TESTADO E REMENDO DE 
REPAROS INCLUIDOS. 

473,00    473,00 

15 55 MTS CORDA DE SEDA COM 3 MM DE DIÂMENTRO       0,25      13,75 

16 25 UN COLCHONETE EM CURVIM COLORIDO  COM 1,20 X 0,60 X 0,05 CM   65,00 1.625,00 

17 20 UN FRISBEE ( DISCO VOADOR) COM 20 CM   11,88    237,60 

18 03 CJ JOGOS DE BOLICHÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 0,50 CM DE 
ALTURA 

    45,90    137,70  

19 02 UN MESA DE PING PONG DOBRAVÉL 2,74 X 1,52X0,76 CM EM MADEIRA 
MACIÇA OU MDF, CAMPO DE JOGO 15 MM ( OFICIAL ) BEM FORTE 

775,55 1.551,10 

20 100 UN PETECA  COM BASE EM  CURVIM  E PENAS COLORIDAS TAMANHO 
595 X 480 

    8,00    800,00 

21 50 UN RAQUETE PARA TENIS  DE MESA EM MDF COBERTA COM EVA 
FORMATO DO CABO RETO  TAMANHO 33 X 18 X 3  

    4,60    230,00 

22 07 UN SURDO MÉDIO DE INOX COM ARO CROMADA 14 POLEGADAS X 30 CM 
COM BAQUETA  CM 430 

186,30 1.304,10 

23 03 UN SURDO BUMBO INOX ARO CROMADO  30 X 22 POLEGADAS P 562 359,00 1.077,00 

24 01 JG REDE PARA FUTSAL DE NYLON 2,2MM, FIOS DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE E PROTEÇÃO DE UV. CONTÉM UM PAR DE REDES 
PARA FUTEBOL DE SALÃO. MALHA TRANÇADA DE 12X12CM. NÓS 
CERRADOS QUE EVITAM O DESGASTE. FIO TAMANHO 2MM. 
DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP) 3,20 X 2,10 X 1M. GARANTIA 
CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 

112,00    112,00 

25 02  REDE DE VOLEI   CONFECCIONADA COM FIO 2,5 MM DE ESPESSURA, 

100 % POLIETILENP ( NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE  , 1M  X 10 

M- OFICIAL 

  110,00 220,00 

26 02 UN TRAVE DE FUTEBOL MÓVEL INFANTIL 100X46X68CM DE PLÁSTICO 
NÃO TÓXICO 

   69,80    139,60 

27 02 CJ TATAME EM E.V.A.: PACOTE CONTEM 8 BLOCOS COLORIDOS QUE 
PODEM SER INTERLIGADOS ENTRE SI E 16 BORDAS: 02 BLOCOS 
AZUIS, 02 BLOCOS AMARELOS, 02 BLOCOS VERDES, 02 BLOCOS 

350,00    700,00 
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VERMELHOS, TODAS AS PEÇAS COM FUNDO PRETO REVERSIVEL, 
AREA TOTAL DO TAPETE 3,11 M². CADA BLOCO MEDE 
APROXIMADAMENTE 61 CM X 61 CM. 

28 02 UN TABELA DE BASQUETE CONFECCIONADA EM MDF DE ALTA 
QUALIDADE C/ 15MM.ARO TAMANHO OFICIAL PARA TABELA DE 
BASQUETE C/ REDE 100% FEITA DE POLIPROPILENO FIO 3, 
FABRICADO EM FERRO. APROXIMADAMENTE 2KG DE PESO, 65CM DE 
LARGURA, 50CM DE ALTURA E 9CM DE PROFUNDIDADE. 

150,00    300,00 

29 03 UN BOLA DE FUTSAL MAX 100 OFICIAL C/ 8 GOMOS TERMOTEC 123,90 371,70 

30 03 UN BOLA DE FUTSAL MAX 200 OFICIAL C/ 8 GOMOS TERMOTEC 137,90 413,70 

31 12 UN BOLA DE FUTSAL MAX 1000 OFICIAL C/ 8 GOMOS TERMOTEC 189,90 2.278,80 

32 12 UN BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL PRO 7.0 239,90 2.878,80 

33 6 UN BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL 42,90 257,40 

34 6 UN BOLA DE VOLEIBOL SIMPLES DE EVA 23,90 143,40 

35 10 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL STRIKE Nº 5 85,00 850,00 

36 12 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL Nº 4 BRASIL 70 PRÓ 32 

GOMOS 

139,90 1.678,80 

37 6 UN BOLA DE HANDEBOL OFICIAL SUÉCIA H2L 180,00 1.080,00 

38 3 UN BOLA DE HANDEBOL OFICIAL SUÉCIA H1L 176,00 528,00 

39 1 UN DISCO OFICIAL MASCULINO DE 2KG EM MADEIRA 720,00 720,00 

40 1 UN DISCO OFICIAL FEMININO DE 1KG EM MADEIRA 630,00 630,00 

41 1 UN PESO OFICIAL MASCULINO 5KG EM FERRO 77,40 77,40 

42 1 UN PESO OFICIAL MASCULINO 4KG EM FERRO 65,70 65,70 

43 1 UN PESO PARA TREINAMENTO 3KG EM FERRO 49,90 49,90 

44 1 UN PESO PARA TREINAMENTO 2KG EM FERRO 32,90 32,90 

45 1 UN DARDO OFICIAL MASCULINO DE 800G MEDINDO 2,60 A 2,70M EM 

ALUMINIO 

257,90 257,90 

46 1 UN DARDO OFICIAL FEMININO DE 600G MEDINDO 2,20 A 2,30M EM 

ALUMINIO 

250,00 250,00 

47 4 UN BLOCO DE SAÍDA EM MADEIRA COM AJUSTES NAS POSIÇÕES 323,75 1.295,00 

48 4 UN BASTÃO PARA COMPETIÇÃO DE REVEZAMENTO ATLETISMO DE 

PLÁSTICO 

19,90 79,60 

49 20 UN COLETE ADULTO COM O LOGO DO DME PINTADO CONFECCIONADO EM 

POLIESTER 

9,90 198,00 

50 20 CJ AGASALHO BORDADO PERSONALIZADO, SENDO UMA CALÇA COM 145,00 2.900,00 
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ELÁSTICO, FORRO E BOLSO EM POLIESTER; E UMA JAQUETA COM 

ZIPER, FORRO E BOLSO EM POLIESTER. 

51 13 JG JOGO DE CAMISAS INFANTIL EM POLIESTER, SUB-16 MASCULINO, 

CONTENDO 1 CAMISA, NUMERADA E PINTURA PERSONALIZADA, 1 

CALÇÃO E 1 PAR DE MEIA. 

69,00 897,00 

52 13 JG JOGO DE CAMISAS INFANTIL EM POLIESTER, SUB-16 FEMININO, 

CONTENDO 1 CAMISA, NUMERADA E PINTURA PERSONALIZADA, 1 

CALÇÃO E 1 PAR DE MEIA. 

69,00 897,00 

53 24 UN CAMISA PARA TREINOS EM POLIESTER INFANTIL FEMININO COM O 

LOGO DA PREFEITURA E DME PINTADOS 

38,00 912,00 

54 24 UN CAMISA PARA TREINOS EM POLIESTER INFANTIL MARCULINO COM O 

LOGO DA PREFEITURA E DME PINTADOS 

38,00 912,00 

55 2 UN REDE DE VOLEIBOL OFICIAL 99,60 199,20 

56 3 JG JOGO DE REDE FIO 4MM PARA FUTEBOL SUIÇO DE 5M X 2M 115,90 347,70 

57 6 JG JOGO DE REDE FIO 4MM PARA FUTSAL DE 3M X 2M 97,70 586,20 

58 4 JG JOGO DE REDE FIO 4MM PARA FUTEBOL DE CAMPO 173,50 694,00 

59 1 JG JOGO DE BOCHA RAFA VOLO ITALIANA 1.499,00 1.499,00 

60 12 UN CONE PEQUENO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SIMILAR 6,00 72,00 

61 12 UN CONE CHAPEL 8,00 96,00 

62 1 UN CRONOMETRO MANUAL 18,00 18,00 

63 1 UN MESA DE PING E PONG OFICIAL EM MADEIRA OU MATERIAL SIMILAR 

COM ARMAÇÃO EM METAL, DOBRAVEL OM RODINHA 

716,00 716,00 

64 3 UN APITO DE MEAL 14,00 42,00 

65 3 UN APITO PROFISSIONAL SEM BOLINHA 14,00 42,00 

66 4 UN BOMBA DE AR COM TENOLOGIA DOUBLE ACTION - INFLA NOS DOIS 

SENTIDOS. CONTÉM MANGUEIRA E 2 AGULHAS 

22,00 88,00 

   TOTAL GERAL  51.740,75 
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ANEXO II 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2013 

 

Modelo de Proposta de Preços 

À  

Prefeitura de Orleans 

 

Item Qtde Unid. Descrição do Produto Marca Vlr.Unit. Vlr. Total 

       

       

 

Dados da Licitante 

 

Razão Social/Nome: 

Endereço: 

Município: 

Estado: 

CEP: 

CNPJ/CPF/MF: 

Fone: ( )  

Fac-simile: ( ) 

E-Mail:  

Banco: 

Agência: 

Conta: 

Representante: 

Fone: ( ) 

Fac-simile: ( )  

Local e data:  

Assinatura/Carimbo 
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ANEXO III 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2013 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 

PREFEITURA DE ORLEANS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2013. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E 

SECRETARIA DE ESPORTE 

 

ABERTURA: 21/06/2013. 

 

  

A ____________________________________________________(nome do licitante), por seu 

representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________________, com sede na 

_____________________________________, na cidade de _________________________, credencia 

como seu representante o Sr. _______________________________________________(nome e 

qualificação), CPF N°__________________________ e CI N°____________________________ para 

em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular 

propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de 

julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  

 

________________________________, em ____ de _____________________ 2013. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2013 

 

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

 

((PPlleennoo  AAtteennddiimmeennttoo  aaooss  RReeqquuiissiittooss  ddee  HHaabbiilliittaaççããoo))  

 

 

 

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 na letra “f” do item 4.1.1 do 

Edital de Pregão Presencial nº 83/2013, 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) 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2013 

 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.NumContrato 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A  PREFEITURA DE 

ORLEANS E A EMPRESA NomeContratado NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, 

OBJETI VANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO TipoContrato. 

Contrato que entre si celebram a Prefeitura de Orleans, Estado de Santa Catarina sito à Rua XV de 

Novembro, 282, inscrita no CGC/MF sob o nº 82.926.544/0001-43, neste ato representada por seu 

representante, Senhor MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES, PREFEITO 

MUNICIPAL doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa 

NomeContratado, com sede à EnderecoContratado inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

CNPJContratadoCPFContratado neste ato representada por seu representante legal Senhor           

NomeRespContratado, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência 

do Processo de Licitação Nº. 83/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 83/2013, homologado em 

01/01/1900, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e 

legislação pertinente, ao Edital  antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - O objeto do presente contrato é a ObjetoContrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 

documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, 

PREGÃO PRESENCIAL, especificações complementares, além das normas e instruções legais 

vigentes no País, que lhe forem atinentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: TipoContrato 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela aquisição do material objeto 

deste Contrato, o preço proposto que é R$ ValorContrato ValorContratoExtenso. 

4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 

CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto 

contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico financeiro 

apresentado pela proponente na Tesouraria da Secretaria de Finanças da CONTRATANTE ou 

Ordem Bancária. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 

5 - O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a aquisição do 

material será reajustado de acordo com o seguinte critério: SEM REAJUSTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1 - O prazo de fornecimento do material é de PARCELADO, e terá vigência de 

DataAssinatura á DataVencimento, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja 

acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 60 dias antes 

do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94. 

6.2 - O início deve se dar em 5 (cinco) dias a partir da assinatura deste instrumento. 

6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. 

6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

de forma diferente. 

6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

7 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente, 

cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação: 

2.013.3390.00 - 102 - 51/2013   -   Manutenção do Ensino Fundamental  

2.004.3390.00 - 101 - 8/2013   -   Manutenção do Departamento de Esporte 

CLÁUSULA OITAVA - DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE 

8.1 - O material somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo Órgão 

competente da CONTRATANTE. 

8.2 - No caso de não aceitação do material pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição dos materiais no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação recebida.   

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 
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b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 

8.666. 

9.1.2 - Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação 

ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens. 

9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do 

Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta 

e garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II 

do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 

10.1.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado 

sobre o valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento). 

10.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não 

rescindido o contrato, se este atraso for repetido, a PREFEITURA DE ORLEANS poderá aplicar a 

multa em dobro da forma do item 10.1.1. 

10.1.3 - Advertência 

10.1.4 - Suspensão do direito de licitar, junto à Prefeitura de Orleans. 

10.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal Sr. MARCO 

ANTONIO BERTONCINI CASCAES para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto pendurar os motivos da punição. 

10.2 - O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 10.1.1. e 10.1.2. será 

contados em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de 

entrega do Objeto da presente Licitação. 

10.3 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta 

tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
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11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este 

Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos 

fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 

a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 

c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 

11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a 

seguir enunciados: 

a) o atraso injustificado na entrega do material; 

b) suspensão, pelas autoridades competentes, do fornecimento de materiais da 

CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes; 

c) a paralisação do fornecimento de materiais sem justa causa e prévia comunicação a 

CONTRATANTE; 

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução 

deste; 

e) o cometimento reiterado de faltas no seu fornecimento de materiais; 

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 

individual; 

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que 

caracterizem a insolvência do contrato. 

11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, 

serão observadas as seguintes condições: 
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a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 

responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e 

legais pertinentes; 

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos materiais já fornecidos, 

desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados 

a CONTRATANTE; 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade à 

aquisição de materiais através de outras empresas, ou da forma que julgar mais convenientes; 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu 

exclusivo critério, reduzir ou suspender o fornecimento de materiais referente ao mesmo e sustar o 

pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 

11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 

a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento, acarretando 

modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação 

Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por  ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

decorrentes de materiais já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para entrega dos 

materiais, nos prazos contratuais. 

11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os 

materiais já fornecidos, de acordo com os termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO 

12 - A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas 

previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada 

como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a 

disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não 

alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO 
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13 - A CONTRATADA é responsável pelos seguros no transporte do material até o 

local de destino definido pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Orleans, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 

contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

ORLEANS, DataExtensoAssinatura. 

 

MARCO ANTONIO B. CASCAES                           NomeContratado 

             PREFEITO DE ORLEANS                             Representante Legal 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 


