
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

“LICITAÇÃO EXCLUSIVA DAS BENEFICIÁRIAS DA LC 123/2006”

PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2016

EDITAL Nº 130/2016

 OBJETO: Aquisição  de  equipamento  de  informática  para  as  unidades  da
Secretaria de Saúde.

IMPORTANTE:

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
22/08/2016, 13h e 00 min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS:
22/08/2016, 13h e 30 min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
22/08/2016, 14 h e 00 min.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

 E-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br
 Telefone: (51) 3995-1190

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, no horário
de 13h00min às 18h00min ou pelo endereço eletrônico http:/ www.bll.org.br.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).

Capão da Canoa/RS, 02 de agosto de 2016.

VALDOMIRO DE MATOS NOVASKI
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 130/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2016

De conformidade com a determinação do Sr. Prefeito do Município de Capão da Canoa,
por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação INTERNET, torna público
que  fará  realizar-se licitação  na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO,  do  tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, tendo como Aquisição de equipamento de informática para as
unidades da Secretaria de Saúde, conforme Anexo I deste edital.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a
Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº 5.450, de 31.05.2005, Decreto Municipal
nº 042, de 17.04.2006 e da Lei Complementar nº 123/06.

1. OBJETO

1.1. O  objeto  da  presente  licitação  é  a  seleção  de  propostas  visando Aquisição  de
equipamento  de  informática  para  as  unidades  da  Secretaria  de  Saúde, conforme
anexo I deste edital.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. A despesa supracitada será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

CÓDIGO DA DOTAÇÃO 08.02.1.402.4.4.90.52.35.00.00.00 (1201/2016).

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regular-
mente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta li-
citação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edi-
tal e seus Anexos.
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a do-
cumentação por ele exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e
Leilões.
3.3 São vedadas a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empre-
sas.
3.4 Não poderão participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por ór-
gão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administra-
ção municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associa-
das à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no
edital para o recebimento das propostas.
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes docu-
mentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora 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 (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exi-
gências de habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitações e Leilões (ANEXO 04) e
c) Ficha técnica descritiva, anexo 05, com todas as especificações do produto obje-
to da licitação em conformidade com os ANEXO 01 e 03, Sob nenhuma hipótese
será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do
início da disputa de lances. “A empresa participante do certame não deve ser
identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante ven-
cedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sis-
tema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o
valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecno-
logia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL –
Bolsa de Licitações e Leilões, anexo 04

3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declara-
ção constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramen-
to da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio
da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do Anexo 10, o seu re-
gime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45
da LC 123/2006.

4. CREDENCIAMENTO

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance
de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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 con-
tratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplica-
ção de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e
Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os de-
mais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação di-
reta 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.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará medi-
ante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qual-
quer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações e Leilões.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
BLL - Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos de-
correntes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema ele-
trônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de ca-
pacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da se-

nha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias)  e  subseqüente  encaminhamento  da  proposta de  preços,  exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexão do seu representante;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.10 Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclare-
cida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones:  Curitiba-PR (41)
3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-
mail contato@bll.org.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

4.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando
o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar co-
nectados 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.

4.13 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha
sido anteriormente registrado no sistema.

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

4.15  As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no
Edital  (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO LOTE) e não havendo lances
com valores iguais ou inferiores, serão desclassificados.

4.16 Ficam a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da dis-
puta de lances.

4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.

4.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre-
gão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para
a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízos dos atos realizados.

4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pre-
gão Eletrônico, 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.

4.20 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá perío-
do 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 siste-
ma eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances,
não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances. (FE-
CHAMENTO RANDÔMICO)

4.20.1 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.21 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encami-
nhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do
prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste
caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro 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.

4.22 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramen-
to da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo prego-
eiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

4.23 Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 deste Edital, e
quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 09, ou-
trossim, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados
em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, con-
tados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços
corrigida, para a Prefeitura Municipal de Capão da canoa.

 Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
 Endereço: Av. Paraguassú, nº 1881, Capão da Canoa/RS
 Pregoeiro: Sandro Dalsotto

DIREITO: Os envelopes a serem enviados conforme o item 5.23, deverão ser identifi-
cados pela empresa (remetente), constando o Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO no cor-
po exterior dos envelopes.

4.24 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habili-
tação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas
no item 5.23.

4.25 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 12, deste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente.

4.26 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desa-
tender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subseqüente, 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 o Pregoeiro poderá negociar
com o participante para que seja obtido preço melhor.

4.27 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a pro-
posta de menor preço e valor estimado para a contratação.

4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposi-
ção de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor
preço.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.29 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da
LC 123/2006,  o  Pregoeiro  aplicará  os  critérios  para  o  desempate  em favor
ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor pre-
ço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração públi-
ca.

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

5.1. Para Habilitação Jurídica:

5.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual (requerimento de empresário);

5.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor consolidado ou com todas as
alterações caso exista, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

5.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova
de designação da diretoria em exercício.

5.2. Para Qualificação Econômico-Financeira:

5.2.1. Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já
exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

5.2.1.1. As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social ou com me-
nos de 01 (um) ano de registro deverão apresentar balancete do mês anterior ao da reali -
zação da licitação, apresentar balancete assinado por representante da empresa,  por con-
tador ou contabilista da licitante devidamente inscrito no órgão de classe representante,
acompanhado do respectivo termo de abertura do livro diário, ambos com assinatura au-
tenticada;

5.2.1.2. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilida-
de limitada, a Administração reservar-se-á o direito de exigir a apresentação do livro diário
onde o Balanço Patrimonial foi transcrito;

5.2.1.3. O Balanço Patrimonial  e as demonstrações contábeis deverão estar assinados
pelo(s) representante(s) legal(is) e por contador da licitante devidamente inscritos no Órgão
de Classe competente.

a) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar Balanço
Patrimonial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

5.2.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, com prazo de vigência de no máximo 60 (sessenta) dias.

5.3. Para Regularidade Fiscal:

5.3.1. Inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ),  do  Ministério  da
Fazenda;

5.3.2. Certidão  Negativa  Conjunta  de  Débitos  Federais, com  validade  na  data  da
habilitação;

5.3.3. Certidão  Negativa  de  Débitos  Estadual,  da  sede  ou  domicílio  do  licitante, com
validade na data da habilitação;

5.3.4. Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipal,  da  sede  ou  domicílio  do  licitante, com
validade na data da habilitação;

5.3.5. Certificado de regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, com
validade na data da habilitação;

5.3.6. Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, Lei nº 11.440, de 07 de julho de
2011, com validade na data da habilitação.

5.4. Para Qualificação Técnica:

5.4.1. DECLARAÇÃO da  proponente  de  que  não  pesa  contra  si  declaração  de
INIDONEIDADE expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera,
conforme modelo (anexo II);

5.4.2.  CERTIDÃO  da DRT (Delegacia  Regional  do Trabalho) ou Declaração de que
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo
(anexo III);

5.4.3. DECLARAÇÃO que  não  se  inclui  no  §  4º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006,
quando for o caso, conforme modelo (anexo IV);

5.4.4. DECLARAÇÃO de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na
forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme modelo (anexo V).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
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6. HABILITAÇÃO

6.1. A  empresa  vencedora  do  Pregão  deverá  apresentar,  imediatamente  após  o
encerramento da disputa,  os documentos comprobatórios de habilitação e qualificação,
sendo que tais documentos deverão ser encaminhados por fax ou e-mail, com posterior
encaminhamento do original ou cópia autenticada ao Pregoeiro, para o Setor de Licitações
situado  a  Av.  Paraguassú,  n°  1.881,  Centro,  Capão  da  Canoa,  RS,  CEP 95.555-000,
observando o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da realização do
pregão, o enviou dos documentos por fax ou email poderá ser dispensado pelo pregoeiro.

6.2.  Os  documentos  solicitados  deverão  ser  apresentados  em  cópia  autenticada  por
cartório  competente,  por  servidor  da Administração Municipal,  publicação em órgão  da
Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação.

7. PROPOSTA

7.1. A licitante será responsável  por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no  sistema  eletrônico,  assumindo  como firmes  e  verdadeiras  a  sua  proposta  e
lances.

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

7.3. A Proposta de Preço deverá consignar expressamente, os valores unitários e totais
dos  bens,  em  moeda  nacional.  Nos  preços  deverão  estar  contempladas  quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias,  fiscais  e  comerciais,  que eventualmente incidam sobre a operação ou,
ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço do bem.

7.4. O valor unitário do item será considerado para a fase de lances.

7.5. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da sessão pública do Pregão.

7.6. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência (Anexo I) deste
Edital.

7.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços totais
ofertados até, no máximo, quatro casas decimais após a vírgula.

7.8. Prazo de entrega conforme o especificado no Termo de Referência.

7.9. Não serão aceitos preços totais com mais de quatro dígitos após a vírgula, sendo a
proposta desclassificada quanto ao respectivo item.

Fone/Fax.: (51) 36252112
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br

CNPJ 90.836.693/0001-40 – Av. Paraguassú, 1881 – Capão da Canoa – RS

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
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8. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

8.1. No dia  e  hora  indicados no  preâmbulo  deste  Edital,  o  Pregoeiro  abrirá  a  sessão
pública, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em
perfeita consonância com o Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.

8.2.  Incumbirá  aos  licitantes  o  acompanhamento  das  operações  no  sistema  eletrônico
durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda
de negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de
desconexão.

8.3. Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de
serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

8.4. Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado.

Parágrafo  Único.  Constatada  a  existência  de  proposta(s)  inexequível(eis)  o  Pregoeiro
excluirá o licitante da etapa de lances.

8.5. As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Cooperativas deverão
declarar na proposta eletrônica, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial,
que estão enquadradas nessa (s) categoria (s);

8.6. A  ausência  dessa  declaração,  neste  momento,  significará  a  desistência  da
Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Cooperativas de utilizar-se
das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal de nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, art.44.

8.7. Aberta à etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por
meio do provedor eletrônico.

8.8. Os  licitantes  poderão,  durante  o  horário  fixado  para  recebimento  de  lances,
oferecerem  lances  sucessivos,  com  valores  inferiores  ao  último  lance  registrado  no
sistema.

8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido
e registrado em primeiro lugar pelo provedor.

8.10. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor  lance  registrado.  O  sistema  não  identificará  o  autor  dos  lances  aos  demais
participantes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

8.11. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Parágrafo Único.  A sessão pública do Pregão só estará concluída após declarados os
vencedores  do  certame  e  encerrado  o  prazo  para  manifestação  de  intenção  de
interposição de recurso, cabendo aos licitantes manterem-se conectados ao sistema até o
final desta etapa.

8.12. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente
ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e
assim decidir sobre sua aceitação.

8.13. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais licitantes por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes.

8.14. Quando houver desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o
sistema permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, quando possível à
retomada do certame pelo  Pregoeiro  os  atos até  então praticados serão considerados
válidos.

8.15. O Pregoeiro  poderá suspender,  cancelar  ou reabrir  a  sessão  pública  a  qualquer
momento.

8.16. Será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as
Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Cooperativas conforme a
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tenham declarado que se
enquadram nessas categorias.

8.17. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas –
ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta melhor classificada.

8.18. Não ocorre empate se a proposta melhor classificada já for de Microempresas – ME,
Empresas de Pequeno Porte – EPP e Cooperativas.

8.19.  O Sistema de Compras Eletrônicas informará  às empresas que se  enquadrarem
como Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Cooperativas.

8.20. Ocorrendo o empate, a Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou
Cooperativa melhor  classificada  poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela
considerada  vencedora  do certame,  situação  em que será  adjudicado em seu  favor  o
objeto  licitado. A proposta  deverá  ser  apresentada  no  prazo  máximo  de 05  (cinco)
minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
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8.21. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas – ME,
Empresas de  Pequeno Porte –  EPP e Cooperativas que se encontrem no intervalo
estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio eletrônico entre elas
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.22. Não ocorrendo à contratação da Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte
–  EPP  ou  Cooperativa,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se
enquadrem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.23. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto
licitado será adjudicado em favor  da proposta originalmente vencedora do certame, ou
seja, da empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte
que apresentou a melhor proposta.

8.24.  O  Pregoeiro  anunciará  o  Licitante  de  melhor  lance,  imediatamente  após  o
encerramento  da  etapa  de  lances  da  sessão  pública  ou,  quando  for  o  caso,  após
negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.25. O Licitante detentor do melhor lance deverá encaminhar, no prazo de até 02 (duas)
horas,  à  Equipe  de  Apoio  do  Pregoeiro  na  PMCC,  por  e-mail
licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br ou via fax nº (51) 3995-1190, a documentação solicitada
nesta edital, o pregoeiro poderá dispensar o envio.

8.26. Em até 03 (três) dias úteis, contados do encerramento da fase de lances, o licitante
deverá encaminhar a documentação, bem como da proposta, devidamente assinada pelo
representante legal, no seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Setor de Licitações
Av. Paraguassú, nº 1.881 – CEP 95555-000
CAPÃO DA CANOA / RS

8.27. Em sendo habilitado, o Licitante será considerado vencedor.

9 - PRAZO E FORMA PARA A ENTREGA

9.1. O objeto ora licitado deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias após o recebimento
do empenho pela empresa vencedora.

9.2. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria da Saúde, Av. Valdomiro Candido
Reis, nº 656, em Capão da Canoa/RS, em horário comercial.

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos  serão  efetuados  até  15  (quinze)  dias,  após  o  recebimento  dos
produtos e emissão da nota fiscal.

Fone/Fax.: (51) 36252112
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br

CNPJ 90.836.693/0001-40 – Av. Paraguassú, 1881 – Capão da Canoa – RS

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
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10.2. A forma de pagamento do Município de Capão da Canoa é por contra-empenho. As
faturas  que  não  estiverem corretamente  formuladas  deverão  ser  devolvidas  dentro  do
prazo de sua conferência à contratada, e seu tempo de tramitação desconsiderado.

10.3. Somente serão pagos os valores correspondentes aos bens/serviços efetivamente
entregues/realizados e atestados.

11 - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

11.1.  Havendo alteração de preços dos materiais, gêneros ou bens tabelados por órgãos
oficiais  competentes  ou  nos  casos  de  incidência  de  novos  impostos  ou  taxas  ou  de
alteração das alíquotas dos já existentes, os preços registrados poderão ser atualizados de
conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o art. 65, II “D”, da Lei nº
8.666/93 e alterações em vigor.

11.1.1. Na hipótese prevista acima, deverá ser mantida a diferença apurada entre o preço
originalmente constante na proposta original e objeto do registro e o preço da tabela da
época.

11.2. O preço alterado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

12 - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

12.1. O  contrato  poderá  ser  suspenso  ou  cancelado,  facultado  a  defesa  prévia  do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos seguintes casos:

12.1.1. Pela Administração, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;

b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha
retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar a
sua justificativa;

c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente;

e) os preços contratados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
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12.1.2. Pelo  fornecedor,  quando,  mediante  solicitação  por  escrito,  comprovar  estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços.

12.2. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do contrato será feita por fax ou e-
mail, juntando-se comprovante aos autos.

12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou
suspenso o contrato a partir da publicação.

12.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento do contrato somente o eximirá da
obrigação de contratar  com a Administração,  se apresentada com antecedência  de 30
(trinta)  dias da data  da convocação para firmar  contrato de fornecimento pelos preços
registrados,  facultada  à  Administração  a  aplicação  das  penalidades  previstas  no
instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

12.5. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei
Federal  nº  10.520/02  e  subsidiariamente  a  Lei  Federal  n°  8.666/93  nas  seguintes
situações, dentre outras.

12.5.1. Pela recusa ou atraso injustificados na entrega da documentação de habilitação e
da  proposta  de  preços  deste  edital,  por  parte  da  licitante  detentora  da  melhor  oferta,
poderá  ser  aplicada  multa  na  razão  de  10%  (dez  por  cento),  sobre  o  valor  total  da
proposta.

12.5.2. Pela entrega em desacordo com o solicitado neste edital,  por parte da licitante
detentora da melhor oferta, no prazo previsto neste edital, poderá ser aplicada advertência
e/ou multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta e/ou, também,
ser imputada a pena de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento
de contratar com o Município, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

12.5.3. Pela recusa injustificada de entrega dos produtos, no prazo previsto neste edital,
será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, até
30 (trinta) dias consecutivos. Após esse prazo e envio de 01 (uma) advertência, poderá,
também, ser anulada a nota de empenho e/ou imputada à licitante vencedora a pena de
suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o
Município, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses.

12.5.4. Pelo atraso injustificado na entrega dos materiais, além do prazo estipulado neste
edital, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), por dia de
atraso, sobre o valor total da proposta, até 30 (trinta) dias consecutivos de atraso. Após
esse prazo e envio  de 01 (uma) advertência,  poderá,  também, ser  anulada a nota de
empenho  e/ou  imputada  à  licitante  vencedora  a  pena  de  suspensão  temporária  de
participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até
60 (sessenta) meses.
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12.6. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais,  poderá ficar,  pelo  prazo de até 60 (sessenta)
meses,  impedida de licitar  e contratar  com a Administração  Pública e  ter  cancelado o
Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Capão da Canoa, nos casos de:

a) apresentação de documentação falsa;

b) retardamento na execução do objeto;

c) não-manutenção da proposta ou lance verbal;

d) comportamento inidôneo;

e) fraude ou falha na execução do contrato.

12.7. Da aplicação das penas previstas neste Edital, caberá recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

12.8. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas
será dirigido ao Pregoeiro, que, se for o caso, o remeterá à autoridade competente para
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e 10 (dez) dias úteis respectivamente.

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  do  contrato,  observadas  as  condições  nele
estabelecidos,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  independentemente  dos
quantitativos, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas.

13.2. A não utilização do contrato será admitida no interesse da Administração e nos casos
em que as aquisições se revelarem anti-econômicas ou naquelas em que se verificarem
irregularidades que possam levar ao cancelamento do contrato.

13.3. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65
da Lei nº 8.666/93 e alterações.

13.4. Os preços contratados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, o
órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.
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13.5. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  a
revogação da licitação, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

14 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão aquele que não se
manifestar em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data prevista para a abertura da sessão
do Pregão, apontado as falhas e irregularidades que o viciaram.

14.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer
Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de
suas razões, em formulário eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde  logo  intimados  para  apresentar  contra-razões  em  igual  número  de  dias,  que
começarão a correr do término do prazo do recorrente.

14.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto ao vencedor.

14.4. Não serão aceitos como recursos às alegações que não se relacionem às razões
indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública.

14.5. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.6. Os autos  deste  Processo  permanecerão  franqueados  aos  interessados,  junto  ao
Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, Av. Paraguassú, nº 1.881,
Centro.

14.7. A apresentação  de impugnação ou  recurso,  após  o  prazo  estipulado  no subitem
anterior, receberá tratamento de mera informação.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do
Edital  deverão  ser  dirigidas  por  escrito  ao  Pregoeiro,  através  do  e-mail
licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br  com antecedência  mínima de  02 (dois)  dias  da data
marcada para a abertura da sessão pública.

15.2. Os  questionamentos  recebidos  e  as  respectivas  respostas  encontrar-se-ão  à
disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura de Capão da Canoa.

15.3. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de documentação
ou proposta relativa a esta Licitação.
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15.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.

15.5. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais,  não  importará  o
afastamento do Licitante, desde que, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.

15.6.  As normas que disciplinam este  Pregão serão sempre interpretadas em favor  da
ampliação da disputa entre os licitantes,  desde que, não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.7. As  decisões  referentes  a  este  processo  licitatório  poderão  ser  comunicadas aos
licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

15.8. É  facultado  ao  Pregoeiro,  ou  à  autoridade  a  ele  superior,  em qualquer  fase  da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.

15.9. Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da regularidade  fiscal da
Microempresa,  Empresa  de  Pequeno  Porte ou Cooperativa estas  não  serão
inabilitadas, podendo participar do certame licitatório.

15.9.1. Antes da adjudicação do item a vencedora, sendo ela Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Cooperativa, será verificada sua regularidade fiscal.

15.9.2. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal será aberto prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
para apresentar a regularização da restrição. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual
período, a critério da Administração.

15.9.3. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará em decadência
ao  direito  à  contratação,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes na ordem de classificação para a adjudicação do objeto,  assinatura do
contrato (quando for o caso) ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei nº 8.666/93.

15.10. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

15.11. O Município de Capão da Canoa adjudicará o objeto desta Licitação a um ou mais
proponentes, reservando-se, entretanto, o direito de contratar parcialmente o objeto, sem
que advenha disto, direito a qualquer reivindicação ou indenização.

15.12. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou
completamente  as  normas  desta  Licitação,  e  que  obteve  da  PMCC  todos  os
esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e
regulamentos necessários.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

15.13. Fazem parte integrante deste edital o Termo de Referência – Anexo I, Declaração de
Idoneidade – Anexo II, Declaração que não emprega menor – Anexo III, Declaração que
não se inclui  no § 4º  da Lei  Complementar  nº  123/2006 – Anexo  IV e  Declaração de
Inexistência de Fatos Impeditivos – Anexo V.

15.14. Para todas as questões suscitadas na execução deste  certame,  não resolvidas
administrativamente, o foro será o da Comarca de Capão da Canoa (RS), com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Capão da Canoa, 02 de agosto de 2016.

VALDOMIRO DE MATOS NOVASKI
Prefeito Municipal

ADALBERTO LUIZ MAGRIN
Secretário da Administração

Assessoria Jurídica

Fone/Fax.: (51) 36252112
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2016

EDITAL N° 130/2016

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de equipamento de informática para as unidades da Secretaria de
Saúde.

Justificativa:  Aquisição  de  equipamento  de  informática  para  as  unidades  da
Secretaria de Saúde.

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do empenho.

Local de entrega: os equipamentos deverão ser entregues na Secretaria da Saúde, Av.
Valdomiro Candido Reis, nº 656, em Capão da Canoa/RS, em horário comercial.

Especificações e Quantidades:

Item Discriminação Quantidade Unidade

001

Computador (Desktop-básico), processador: no mínimo INTEL
CORE I3 ou AMD A10, Memória Ram: 4 GB, DDR3, 1600 MHz,
disco rígido: Mínimo de 500GB, Tipo de monitor: 18,5" (1366 X
768), mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio), Fonte:
compatível  com o item, Sistema operacional:  Windows 7 pro
(64 bits), Garantia: minima de 12 meses, teclado: USB, ABNT2,
107 teclas (com fio),  interfaces de rede: 10/100/1000 e Wifi,
interface de vídeo: integrada, Unidade de disco ótico: CD/DVD
ROM.

018 Un.

002

Computador portátil (Notebook), disco rígido: mínimo 500 GB,
Processador: no mínimo Intel Core 13 ou AMD A10, Memória
RAM 4 GB, DDR3, 1600MHz, tamanho da tela: mínimo 13,3",
teclado  ABNT2,  mouse  touchpad,  interfaces  de  rede
10/100/1000 e wifi, interface USB, HDMI, Dispaly port/VGA, SD
CARD, bateria: no mínimo 3 horas, Webcam: possui, sistema
operacional Windows 7 pro (64 Bits)  Garantia minima de 12
meses, unidade de disco ótico: CD/DVD ROM.

002 Un.

Fone/Fax.: (51) 36252112
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2016

ANEXO II

D E C L A R A Ç Ã O

A  empresa  ________________________________________,  através  de  seu

representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________

(cargo  na  empresa:  Diretor  ou  Sócio-Gerente). DECLARA,  para  fins  de  direito,  na

qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPÃO DA
CANOA, Edital n° 130/2016, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2016, que

não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas

esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Capão da Canoa, xx de xxxxx de 2016.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA
EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para
que se proceda à autenticação)

Fone/Fax.: (51) 36252112
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2016

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante

legal, Sr.(a) _______________________________, CPF nº __________________, (cargo

na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente),  __________________ DECLARA,  para fins de

direito,  na  qualidade  de  PROPONENTE  da  Licitação  instaurada  pelo  MUNICIPIO  DE

CAPÃO  DA CANOA,  Edital  n° 130/2016,  na  modalidade PREGÃO  ELETRÔNICO  N°
077/2016, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Capão da Canoa, xx de xxxx de 2016.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA
EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para
que se proceda à autenticação)

Fone/Fax.: (51) 36252112
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2016

ANEXO IV

MODELO  DE DECLARAÇÃO  DE  ENQUADRAMENTO  NA LEI  COMPLEMENTAR  Nº
123/2006

Para  fins  do  disposto  neste  Edital,  declaro,  sob  as  penas  da  lei,  que  a  licitante

__________________________________________,  cumpre  os  requisitos  legais  para  a

qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa estabelecidos

pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando

apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a

regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para

efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Local e Data,

_______________________________________________________
Representante Legal ou Procurador do Licitante (nome e assinatura)

_______________________________________________________
Contador da Licitante CRC nº

Fone/Fax.: (51) 36252112
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2016

ANEXO V

==============================================================
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

==============================================================

Ref.: (identificação da licitação)

__________________________________________________________ inscrito  no 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 § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de

participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se

encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou

circunstância  que possa impedir  a sua regular  participação na presente licitação, ou a

eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

___________________________________________
(data)

_______________________________________________________
(representante legal)

Fone/Fax.: (51) 36252112
e-mail: licitacao@capaodacanoa.rs.gov.br
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